
 

21 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
  



 

22 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
5 
92 

 
1,889,000 

229,995,544 

 
2 
55 

 
1,300,000 

194,353,200 

 
2 
25 

 
1,300,000 

149,976,000 

 
2 
14 

 
1,300,000 

137,581,000 

 
2 
16 

 
1,300,000 

143,349,000 
รวม 97 231,884,544 57 195,653,200 27 151,276,000 16 138,881,000 18 144,649,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2 แผนงานการเกษตร 

 
1 
3 

 
200,000 
160,000 

 
1 
3 

 
200,000 
160,000 

 
1 
3 

 
200,000 
160,000 

 
1 
3 

 
200,000 
160,000 

 
1 
3 

 
200,000 
160,000 

รวม 4 360,000 4 360,000 4 360,000 4 360,000 4 360,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.5 แผนงานงบกลาง 

 
7 
19 
2 
8 
4 

 
7,486,000 

3,021,4100 
190,000 

1,810,000 
24,930,000 

 
- 

17 
2 
2 
4 

 
- 

470,000 
190,000 
330,000 

25,440,000 

 
- 

17 
2 
2 
4 

 
- 

470,000 
190,000 
330,000 

25,950,000 

 
- 

17 
2 
2 
4 

 
- 

470,000 
190,000 
330,000 

26,460,000 

 
- 

17 
2 
2 
4 

 
- 

470,000 
190,000 
330,000 

26,970,000 
รวม 40 64,630,100 25 26,430,000 25 26,940,000 25 27,450,000 25 27,960,000 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

23 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานการเกษตร 

 
2 
7 

 
120,000 
296,600 

 
2 
6 

 
120,000 
290,600 

 
2 
5 

 
120,000 
180,000 

 
2 
5 

 
120,000 
180,000 

 
2 
5 

 
120,000 
180,000 

รวม 9 416,600 8 410,600 7 300,000 7 300,000 7 300,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
5.2 แผนงานการศึกษา 
5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
8 
18 
2 

 
 

397,000 
9,660,000 

100,000 

 
 
8 
18 
2 

 
 

397,000 
9,960,000 

100,000 

 
 
8 
18 
2 

 
 

377,000 
11,220,000 

100,000 

 
 
8 
18 
2 

 
 

377,000 
11,460,000 

100,000 

 
 
8 
18 
2 

 
 

377,000 
11,740,000 

100,000 
รวม 28 10,157,000 28 10,457,000 28 11,697,000 28 11,937,000 28 12,217,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
11 
10 

 
1,686,500 
2,685,000 

 
11 
8 

 
1,728,000 
1,070,000 

 
9 
8 

 
1,660,000 
1,070,000 

 
9 
8 

 
1,660,000 
1,070,000 

 
9 
8 

 
1,660,000 
1,070,000 

รวม 21 4,371,500 19 2,798,000 17 2,730,000 17 2,730,000 17 2,730,000 
รวมทั้งสิ้น 199 311,819,744 141 236,108,800 108 193,303,000 97 181,658,000 99 188,216,000 

 
 

**โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์บริการสาธารณะ รวมงบประมาณไว้ตามชอ่งแผนงานนั้นๆ 

 



 

24 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)  
 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายป่าช้า 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,140 ตารางเมตร  ( 1 สาย) 

741,000     จำนวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำสายทางเข้า
หมู่บ้านท่าเยี่ยม    
หมู่ท่ี 1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทางรวม
บ่อพัก 306 เมตร ดินถมหลังท่อ
เฉลี่ย 0.50 เมตร บ่อพักฝารางตื้น 
จำนวน 31 บ่อ 

 950,000 
 

   จำนวนท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพัก 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำสายบ้านนายถวิล   
หมู่ท่ี 1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Ø 0.80 เมตร ระยะทางรวม
บ่อพัก 240 เมตร บ่อพักฝาตะแกรง
เหล็ก จำนวน 25 บ่อ 

500,000 
 

    จำนวนท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพัก 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

25 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบมูลท่าเยี่ยม 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด 

300,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายโรงสูบน้ำท่าเยี่ยม 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,950 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด 

321,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลอง
ชลประทานสายใหญ่ 
หมู่ท่ี 2  

 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2500 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด 

280,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายนานายถวิล  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด 

170,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

26 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนายพล  
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร  

43,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้าง
โรงเรียน (ช่วงท่ี 2) 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร     
หนา 0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม      
(หูช้าง) 3 ตารางเมตร พื้นท่ีดำเนิน  
การไม่น้อยกว่า 553 ตารางเมตร          
( 1 สาย) 

 360,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงถนน  
ซ่อมสร้างถนนสาย
ข้างโรงเรียนบ้าน 
ท่าเยี่ยม หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม 
กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,500 ตารางเมตร   (1 สาย) 

 600,000    จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นางสุดใจ หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 3,400 ตารางเมตร (1 สาย) 

2,300,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

27 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
สายข้างโรงเรียนบ้าน
ท่าเยี่ยม หมู่ท่ี 2 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อ
พัก 300 เมตร ดินถมหลังท่อเฉลี่ย 
0.50 เมตร บ่อพักฝารางตื้น จำนวน 
31 บ่อ 

    900,000 จำนวนท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

13 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ระบบประปา
หมู่บ้านใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างหอถังสูง  จำนวน 1 ถัง  950,000    สามารถเก็บน้ำและ
จ่ายน้ำประปาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบประปาใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายนานายอุ่น  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร  
 

68,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายนานายคูณ  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 
ตารางเมตร  
 

85,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

28 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลอง
ชลประทาน 3R     
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 950 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,800ตาราง
เมตร  (1 สาย) 

  460,000   จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
 
 
 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเลียบ
คลองชลประทาน 53 
หมู่ท่ี 3 (ขวา) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,120ตารางเมตร  (1 สาย) 

 750,000    จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 
 
 

 
18 ก่อสร้างถนนหินคลุก

สายเลียบคลอง
ชลประทาน 53     
หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร  (1 สาย) 

120,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเลียบ
คลองชลประทาน 56 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,324 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 6,630 ตารางเมตร (1สาย) 

    4,500,000 จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

29 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

20 ก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่    
หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน    
จำนวน 1 แห่ง 

4,150,000     จำนวนน้ำประปา
เพียงพอ และมี
คุณภาพ 

ประชาชนได้ใช้
น้ำประปาอย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายเชิด หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 314 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม(หูช้าง)
6 ตารางเมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,576 ตารางเมตร (1 สาย) 

1,100,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนานาย
สาม หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า  820  ตารางเมตร (1 สาย) 

    540,000 จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นางทอง หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,260 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

774,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.02 



 

30 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายกั้นเขต (ช่วงท่ี 1) 
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,400 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

710,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายบุญส่ง หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

470,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

26 ขุดลอกคลองหุบไผ่ 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อใช้กักเก็บน้ำสำหรับ
การเกษตรกรรม/แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ขุดลอกคลอง จำนวน 1 แห่ง 
 

    700,000 จำนวนพื้นท่ีคลองที่
ได้รับการขุดลอก 

ประชาชนมีน้ำสำหรับ
การเกษตรและ
สามารถแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได ้

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

31 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายโป่งช้าง 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,800 
ตารางเมตร  (1 สาย) 

 1,300,000    จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

28 ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก     
ทต.ท่าเยี่ยม หมู่ท่ี 4 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการเรียนการ
สอน 

ต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1 ชั้น (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม) 

480,000     จำนวนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กที่
ได้รับการก่อสร้าง 

เพื่อรองรับนักเรียน กองช่าง 

29 ก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ท่าเยี่ยม หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสถานที่
รับประทานอาหารกลางวัน
และทำกจิกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1 ชั้น (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม) 

900,000     จำนวนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

เด็กนักเรียนมีสถานที่
รับประทานอาหาร
กลางวันและทำ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ทต.ท่าเยี่ยม หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สถานท่ีทำกิจกรรมต่างๆ 
 

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1 ชั้น (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม) 

 800,000    จำนวนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

เด็กนักเรียนมีสถานท่ี
ทำกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างอาคาร
สำนักงานเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม หมู่ท่ี 4 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงานและอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2 ช้ัน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม) 

15,000,000     จำนวนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กที่
ได้รับการก่อสร้าง 

มีพื้นที่ในการปฏบิัติงาน
และอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

กองช่าง 

                      

 

แบบ ผ.02 



 

32 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

32 ก่อสร้างโรงจอดรถ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในเวลาท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1 ชั้น (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม) 

1,000,000     จำนวนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในเวลาท่ีมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลองหุบไผ่ 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,400 
ตารางเมตร  (1 สาย) 

  800,000   จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายบุญส่ง  หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร  (1 สาย) 

   530,000  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างรั้ว คสล.
พร้อมป้ายชื่อ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม  
หมู่ท่ี 4 

1. เพื่อควบคุมการเข้า-
ออก ในทต.ท่าเยี่ยม 
2. ป้องกันการสูญหายของ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมป้ายชื่อ
สำนักงาน (1งาน) 

3,500,000     จำนวนรั้ว คสล.
พร้อมป้ายชื่อ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม  

1.การเข้า-ออก ใน 
ทต.ท่าเยี่ยมมีความ
เป็นระเบียบ 
2.ทรัพย์สินของ ทต.
ท่าเยี่ยมไม่สูญหาย 

กองช่าง 

36 ปรับปรุงหอประชุม
เทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้มีพื้นท่ีจัดกิจกรรม
ต่างๆ 
 
 

ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1 ชั้น  (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม)        

3,000,000     จำนวนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กที่
ได้รับการก่อสร้าง 

มีพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

33 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนา
นายแหม๋ว หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 60 ตารางเมตร  (1 สาย) 

   72,000  จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
กลางบ้าน หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,240
ตารางเมตร  (1 สาย) 

  806,000   จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายโต้ง  หมู่ท่ี 5  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 105 ตารางเมตร  (1 สาย) 

 70,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นางสมัย หมู่ท่ี 5  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หูช้าง) 
2 ตารางเมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 650 ตารางเมตร (1สาย) 

260,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 
                                                

แบบ ผ.02 



 

34 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายห้วยบง หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,600 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

620,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

42 ปรับปรุงถนนสาย
หมู่บ้านปุณภา      
หมู่ท่ี 5 
 
  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัสท์ติกทับถนน
เดิม 
ช่วงที่1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 325 เมตร 
หนา 0.04 เมตร รวม 1,625 ตารางเมตร 
ช่วงที่2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 
0.04 เมตร  รวม 210 ตารางเมตร 
ช่วงที่3 กวา้ง 5 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 
0.04 เมตร  รวม 210 ตารางเมตร พื้นที่
ดำเนินการรวมไม่น้อยกวา่ 2,045 ตาราง
เมตร  

600,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

43 ขุดลอกคลองบง      
หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อใช้กักเก็บน้ำสำหรับ
การเกษตรกรรม/แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

1 แห่ง 
 
 

  700,000   จำนวนพื้นท่ีคลองที่
ได้รับการขุดลอก 

ประชาชนมีน้ำสำหรับ
การเกษตรและ
สามารถแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

35 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายพิทักษ์ หมู่ท่ี 6  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 330 ตารางเมตร (1 สาย) 

214,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายไร่นางสมหมาย 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 645 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,580 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด  

296,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายข้างปั๊ม ปตท.  
หมู่ท่ี 6   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด 

110,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายไร่นางนิภาพร  
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 92 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

60,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

36 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นางสุนทร หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

120,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายถนอม หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร  (1 สาย) 

 530,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายโกดังโรงขยะ 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร  (1 สาย) 

100,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายคลองเหมืองใหญ่ 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,200 ตาราง
เมตร  (1 สาย) 

 390,000    จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

37 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายประนอม หมู่ท่ี 6 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร   (1 สาย) 

550,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่    
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 
1 แห่ง 
 

  4,150,000   จำนวนน้ำประปา
เพียงพอ และมี
คุณภาพ 

ประชาชนได้ใช้
น้ำประปาอย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำสายบ้านผู้ใหญ่ฉาง 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทางรวมบ่อ
พัก 300 เมตร ดินถมหลังท่อเฉลี่ย 
0.50 เมตร บ่อพักฝารางตื้น  
จำนวน 31 บ่อ 

 900,000    จำนวนท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายแหลม หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 160 ตารางเมตร  (1 สาย) 

110,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

38 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายประกอบ หมู่ท่ี 7 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หูช้าง) 
6 ตารางเมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 336 ตารางเมตร (1 สาย) 
 

230,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางลง
มูล หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หูช้าง)
4 ตารางเมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,184 ตารางเมตร (1 สาย) 
 

 770,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

39 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นางเสน่ห์ หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 413 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ทางเชื่อม 8 ตาราง
เมตร พื ้นที ่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
2,073 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ 
คสล.Ø 0.40 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 
7 ท่อน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ
ต ัวย ูฝาตะแกรงเหล็ก  กว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 5 เมตร 
และบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 
บ่อ 
ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 142 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่
น้อยกว่า 710 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั ้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ จำนวน 1 ชุด 
 

1,740,744     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

40 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ซอยทุ่งรวงทอง  
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 
คอนกรีตหนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ี
คอนกรีตหักส่วนบ่อพักแล้วไม่น้อย
กว่า 63.76 ตารางเมตร  
ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 325 
เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร  
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตหักส่วนบ่อพักแล้วไม่
น้อยกว่า 1,263.91 ตารางเมตร และ
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักฝา
ตะแกรงเหล็ก จำนวน 35 บ่อ ความ
ยาวรวมบ่อพัก 345 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ จำนวน 1 ชุด  
 

 1,713,800    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

41 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

60 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมขยาย  
ผิวจราจร  ซอยบ้าน 
ท่ีปรึกษา หมู่ท่ี 7  
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  
Ø 0.40 เมตร จำนวน 238 เมตร 
พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 
27 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 265 
เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร จำนวน
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 135.50 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด 
 

585,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การขยายผิวจราจร 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

42 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

61 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อม
ขยายผิจราจร  ซอย
ประชาชื่น 5  หมู่ท่ี 7 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  
Ø 0.40 เมตร จำนวน 242 เมตร 
พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก  
จำนวน 27 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 
269 เมตร และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด  
 

570,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การขยายผิวจราจร 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายดำรงค์ หมู่ท่ี 7 
 
  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
กว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หูช้าง)
4 ตารางเมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,184 ตารางเมตร (1 สาย) 
 

  770,000   จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.02 



 

43 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นายกอบ หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 
0.15 เมตร ทางเชื่อม 11 ตารางเมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 336 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

209,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายต่วน หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 408 ตารางเมตร  (1 สาย) 

270,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้าง
โรงเรียนดอนไพล   
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม (หู
ช้าง) 4 ตารางเมตร พื้นท่ีดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,204 ตารางเมตร  
(1 สาย) 

1,500,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

44 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายกอบ หมู่ท่ี 8 
 
  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง  2.5 เมตร ยาว 94 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 235 ตารางเมตร (1 สาย) 

 160,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเข้า
สระประปา หมู่ท่ี 8 
 
  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 2,100 ตารางเมตร  (1 สาย) 

 1,400,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลอง
ชลประทานสายใหญ่  
หมู่ท่ี 8 (ขวา) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 5,240 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
20,960 ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

  2,500,000   จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลอง
ชลประทาน 45  
หมู่ท่ี 8 (ขวา) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,880
ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

 590,000    จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

45 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายจันทร์ หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 660 ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

430,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายสมศักดิ์ หมู่ท่ี 8 
  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 135 ตารางเมตร   (1 สาย) 
 

90,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

72 ขุดลอกคลองหว้า    
หมู่ท่ี 8 

เพื่อใช้กักเก็บน้ำสำหรับ
การเกษตรกรรม/แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ขุดลอกคลอง จำนวน 1 แห่ง 
 
 

   480,000  จำนวนพื้นท่ีคลองที่
ได้รับการขุดลอก 

ประชาชนมีน้ำสำหรับ
การเกษตรและ
สามารถแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได ้

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายรส หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 66 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
และป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด 
 

155,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

46 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายวัดป่า
เทสรังสี หมู่ท่ี 8 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป ้ ายประชาส ัมพ ั นธ ์ และป ้ าย
โครงการ จำนวน 1 ชุด 
 

487,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเขาทรัพย์
จอมทอง หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินไม่น้อยกว่า 4,800 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 
 

600,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

47 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

76 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
พร้อมขยายผิวจราจร 
ซอยโรงปุ๋ย  หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  
Ø 0.40 เมตร จำนวน 244 เมตร 
พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก 
จำนวน 28 บ่อ ความยาวรวมบ่อ
พัก 272 เมตร และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 
เมตร จำนวนพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
178.40 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ จำนวน 1 ชุด 

641,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การขยายผิวจราจร 
และวางท่อระบายน้ำ 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
พร้อมขยายผิจราจร
ซอยบ้านนายก๋วย  
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 
0.40 เมตร จำนวน 108 เมตร 
พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก 
จำนวน 13 บ่อ ความยาวรวมบ่อ
พัก 121 เมตร และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 
เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

290,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การขยายผิวจราจร
และวางท่อระบายน้ำ 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 

48 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

78 ก่อสร้างวางท่อ 
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
พร้อมขยายผิวจราจร
ซอยบ้านนางบ่าย  
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  
Ø 0.40 เมตร จำนวน 242 เมตร 
พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก 
จำนวน 33 บ่อ ความยาวรวมบ่อ
พัก 326 เมตร และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 
เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 
 

780,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การขยายผิวจราจร 
และวางท่อระบายน้ำ 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายตัดใหม่ หมู่ท่ี 9   

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,540 
ตารางเมตร วางท่อลอดระบายน้ำ
ขนาด Ø 0.40 เมตร 1 จุด จำนวน 
5 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 
 

180,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

49 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายวัดป่า
กรรมฐาน หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว ่า 3,600 ตารางเมตร พร ้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ จำนวน 1 ชุด 

 2,267,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายคลองชลประทาน 
59L หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 
ตารางเมตร พร ้อมต ิดต ั ้ งป ้ าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

 131,000    จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,200 
ตารางเมตร พร ้อมต ิดต ั ้ งป ้ าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

 351,000    จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

50 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตัดใหม่ 
หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 2,000 ตารางเมตร  (1 สาย) 

 1,400,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายเฉื่อย หมู่ท่ี 9 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม       
(หูช้าง) 2 ตารางเมตร พื้นท่ีดำเนิน 
การไม่น้อยกว่า 1,062 ตารางเมตร        
(1 สาย) 

  700,000   จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดกลาง   
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
จำนวน 1 แห่ง 

2,800,000     จำนวนน้ำประปา
เพียงพอ และมี
คุณภาพ 

ประชาชนได้ใช้
น้ำประปาอย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนายสุวรรณ 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 450 เมตร หนา 0.15 ม. พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

 203,000    จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

51 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

87 ขุดลอกสระประปา
บ้านโนนสะอาด  
พร้อมติดตั้งระบบสูบ
น้ำขึ้นถังสูง  
จำนวน 1 ชุด  
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขุดลอกสระประปา โดยมีสภาพเดิม
สระกว้าง 50 เมตร ยาว 60 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ขุดลอกลึกเพิ่ม 
3 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 3,636 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำขึ้นถังสูง  
จำนวน 1 ชุด พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด   
 

 280,000    สระประปาได้รับการ
ขุดลอก  
จำนวน 1 แห่ง 

ให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ทางเข้าสระประปา 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 870 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ จำนวน 1 ชุด 
 

 563,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

52 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

89 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายสระประปา 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,440 
ตารางเมตร พร ้อมต ิดต ั ้ งป ้ าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

 158,000    จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายประเสริฐ   
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 
0.15 เมตร ทางเชื่อม 8 ตารางเมตร 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,303    
ตารางเมตร พร ้อมต ิดต ั ้ งป ้ าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

 845,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข้างวัด
นาตลิ่งชัน หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 
0.15 ม. ทางเชื่อม 18 ตารางเมตร 
พื้นที ่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 863       
ตารางเมตร พร ้อมต ิดต ั ้ งป ้ าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 

 553,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

53 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเข้า
สระประปา หมู่ท่ี 10 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง   5 เมตร ยาว 530 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม 
(หูช้าง) 4 ตารางเมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า   2,654 
ตารางเมตร (1 สาย) 
 

 1,800,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนายศักดิ์       
หมู่ท่ี 10  
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 
ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

800,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลัง
โรงเรียนชลประทาน
นาตลิ่งชัน หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,400 ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

1,000,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 
 

แบบ ผ.02 



 

54 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายศาลตา
ปู่ หมู่ท่ี 11 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,800 ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

1,200,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายศาลตาปู่ หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 
 

 200,000    จำนวนถนนหินคลุก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายศาลา
ประชาคม หมู่ท่ี 11 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,085 ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

750,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่    
หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
จำนวน 1 แห่ง 
 

 4,150,000    จำนวนน้ำประปา
เพียงพอ และมี
คุณภาพ 

ประชาชนได้ใช้
น้ำประปาอย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

55 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

99 ขุดลอกสระประปา  
หมู่ท่ี 11 

เพื่อใช้กักเก็บน้ำสำหรับ
ผลิตประปาหมู่บ้าน 
 

ขุดลอกสระประปา จำนวน 1 แห่ง  450,000    พื้นท่ีสระน้ำ มีน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้าน 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายสมชาย 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,600 ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

1,100,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นางชั้น หมู่ท่ี 12 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม 
(หูช้าง) 6 ตารางเมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,431 
ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

1,000,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายสมชาย 
หมู่ท่ี12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,600 ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

1,100,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

56 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

103 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นางหย่ง หมู่ท่ี 12 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม 
(หูช้าง) 3 ตารางเมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,153 
ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

 800,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองเข้าหมู่บ้าน   
หมู่ท่ี 12 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างสะพานข้ามคลองเข้า
หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง 

700,000     จำนวนสะพาน     
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนางเดือน  
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 
 

 132,000    จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

57 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

106 โครงการข ุดสระกัก
เก ็บน้ำ บ้านนาใหม่ 
หมู่ท่ี 12 

 

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ
สำหรับประชาชนได้ใช้
ประโยชน์อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ขนาดพื้นท่ี
ปากสระไม่น้อยกว่า 7,330 ตาราง
เมตร พื ้นที ่ก ้นสระไม ่น ้อยกว่า 
3 ,121 ตารางเมตร ล ึก 7 เมตร        
ม ีปร ิมาตรด ิ นข ุด ไม ่ น ้ อยก ว่ า 
36,000 ลูกบาศก์เมตร วางท่อทาง
น้ำเข้า Ø 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด 
 

2,300,000     สระน้ำได้รับการขุด
ลอก จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายประจวบ  
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5 เมตร ยาว 378 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ทางเชื่อม 8 
ตารางเมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,898 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ จำนวน 1 ชุด 
 

 1,232,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



 

58 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นางสายฝน หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงท่ี 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 84 
เมตร หนา 0.15 เมตร ทางเชื่อม  
4 ตารางเมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 424 ตารางเมตร  
ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 85 
เมตร หนา 0.15 เมตร ทางเชื่อม 4 
ตารางเมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 429 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ จำนวน 1 ชุด 
 

 547,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นางประภัสสร  
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 
0.15 เมตร ทางเชื่อม 4 ตาราง
เมตร พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
449 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 
 

 287,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

59 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายนิกร หมู่ท่ี 13 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม 
(หูช้าง) 6 ตารางเมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,506 
ตารางเมตร (1 สาย) 

1,700,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบ้านนางวิไล
ลักษณ์ หมู่ท่ี 13 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,100
ตารางเมตร  (1 สาย) 

 750,000    จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

112 ขุดลอกสระประปา 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อใช้กักเก็บน้ำสำหรับ
ผลิตประปาหมู่บ้าน 
 

1 แห่ง 450,000    
 

 
 
 

พื้นท่ีสระน้ำ มีน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้าน 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
สายบ้านนายประกบ 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 
 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด Ø 0.40 เมตร 
ระยะทางรวมบ่อพัก 260 เมตร ดิน
ถมหลังท่อเฉลี่ย 0.50 เมตร บ่อพัก
ฝารางตื้น จำนวน 27 บ่อ 

800,000     จำนวนท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

60 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

114 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
สายบ้านนายประกบ 
หมู่ท่ี 13 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ/แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 
 

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด Ø 0.40 เมตร 
ระยะทางรวมบ่อพัก 260 เมตร ดิน
ถมหลังท่อเฉลี่ย 0.50 เมตร บ่อพัก
ฝารางตื้น จำนวน 27 บ่อ 

800,000     จำนวนท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพลด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลัง
โรงเรียนชลประทาน
บ้านกอโจด หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 228 หนา 0.15 
เมตร ทางเชื่อม 30 ตารางเมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 
 

  750,000   จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหน้าบ้าน 
นางวิไลลักษณ์  
หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 
 

  112,000   จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

61 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
ทางเข้าฝายวังโกลน 
หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 4,1000 ตารางเมตร   (1 สาย) 
 

2,800,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

118 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลอง
ชลประทาน 2L56L      
หมู่ท่ี 14  
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
ช่วงท่ี1 กว้าง 5 เมตร ยาว 580 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนิน 
การไม่น้อยกว่า 2,900  ตารางเมตร  
ช่วงท่ี2 กว้าง 5 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนิน 
การไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร 
พื้นท่ีดำเนินการรวมท้ังหมดไม่น้อย
กว่า 5,150 ตารางเมตร      
 

 620,000    จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายทุ่งป่างิ้ว 
หมู่ท่ี 14  
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3  
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
2,700  ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

350,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 

62 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

120 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายนานายสมภพ  
หมู่ท่ี 14  
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 300  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า  900 
ตารางเมตร  (1 สาย) 
 

120,000     จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

121 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นางสมหวัง หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป ้ ายประชาส ัมพ ั นธ ์ และป ้ าย
โครงการ จำนวน 1 ชุด 
 

223,000     จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

122 ปรับปรุงถนน  
ซ่อมสร้างถนนสาย
ข้างโรงเรียนชุมชน
ดอนไพล หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม 
กว้าง 4 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 
0.05 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,232 ตารางเมตร   (1 สาย) 
 

480,000     จำนวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

63 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

123 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายทางเข้าวัดป่า
ประทานพร หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 832 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ จำนวน 1 ชุด 
 

  520,000   จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

124 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าสระประปา 
หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้การระบายน้ำ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร
จำนวน 183 เมตร พร้อมก่อสร้าง
บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 4 
บ่อ และบ่อพักน้ำขนาด 4 เมตร x 
4 เมตร จำนวน 1 บ่อ ความยาว
รวมบ่อพัก 191 เมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ จำนวน 1 ชุด   
 

  380,000   ท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ได้รับการก่อสร้าง 
จำนวน 1 แห่ง 

การระบายน้ำเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 

 

 
 

แบบ ผ.02 



 

64 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นางเข็มทราย  
หมู่ท่ี 15 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 95 ตารางเมตร 
 

  64,000   จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

126 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบคลอง
ชลประทาน 5L RMC 
หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,960 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด  
 

  765,000   จำนวนถนนหินคลุก 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
ทางเข้าสระประปา 
หมู่ท่ี 16 
 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมทำทางเชื่อม(หู
ช้าง)  2 ตารางเมตร พื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 842 ตาราง
เมตร  (1 สาย) 
 

 550,000    จำนวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

65 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

128 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายทางขึ้นโรงโม่    
หมู่ท่ี 16  
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  
ช่วงท่ี1 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนิน 
การไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร  
ช่วงท่ี2 กว้าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ีดำเนิน 
การไม่น้อยกว่า 880  ตารางเมตร 
พื้นท่ีดำเนินการรวมท้ังหมดไม่น้อย
กว่า  1,680  ตารางเมตร      

    210,000 จำนวนถนนหิน
คลุก ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

129 ขุดขยายสระประปา 
หมู่ท่ี 16 

เพื่อใช้กักเก็บน้ำสำหรับ
ผลิตประปาหมู่บ้าน 
 

ขุดขยายสระประปา จำนวน 1 แห่ง  700,000    พื้นท่ีสระน้ำ มีน้ำสำหรับผลิต
ประปาหมู่บ้าน 

กองช่าง 

130 ซ่อมแซมถนน 
ภายในตำบลท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก ,
ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีชำรุดให้สามารถ  
ใช้การได้ (16 หมู่บ้าน) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จำนวนถนนภายใน
ตำบลท่าเยี่ยม  
ท่ีได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรได้สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

66 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

131 โครงการปรับปรุง
ทางเดินรอบอาคาร
สนามฟุตซอล 

เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม  

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  
714 ตารางเมตร คอนกรีตหนา 
0 .10 เมตร  พร ้อมต ิดต ั ้ งป ้ าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ชุด 
 

400,000     ปรับปรุงทางเดิน
รอบอาคารสนาม
ฟุตซอล  
จำนวน 1 แห่ง 

ภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
สนามฟุตซอลเกิด
ความสวยงาม 

กองช่าง 

132 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมไฟส่องสว่างสาย
ทางเข้าเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่างสายทางเข้าเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม 

800,000     ลดการเกิด
อุบัติเหตุในพื้นท่ี
เสี่ยง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูทางเข้าเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม 

เพื่อให้เกิดทัศนียภาพท่ี
สวยงาม และเป็นจุด
ประชาสัมพันธ์ทางเข้า
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

ซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม ขนาดกว้าง 10 เมตร  
สูง 6 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม 

300,000     ซุ้มประตูเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม 
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนเกิดความ
ประทับใจในการ
เดินทางมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

67 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

134 ก่อสร้างอาคาร 
เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ของกองช่าง 
 
 

เพื่อเก็บวัสดุของกองช่าง 
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1 ชั้น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 160 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด 

 850,000    จำนวนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ใช้เก็บวัสดุและ
เอกสารของกองช่าง
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

135 ปรับปรุงผิวถนนเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
ของถนนภายในเขต
พื้นท่ีสำนักงาน
เทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม 

เพื่อให้เกิดความสะอาด 
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
ภายในเขตพื้นท่ีสำนักงาน
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  

ปรับปรุงผิวถนนเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกของถนนภายในเขตพื้นท่ี
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 340 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนิน 
การไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร 
พร้อมติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ชุด 

 750,000    ถนนภายใน
สำนักงานเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยมได้รับ
การปรับปรุง  

สำนักงานเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยมมี 
ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม  
มีความสะดวกในการ
ต้อนรับประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ 

กองช่าง 

136 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ/
คลองไส้ไก่ ภายในเขต
พื้นท่ีตำบลท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับทำการเกษตรอย่าง
เพียงพอและสะดวกยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ/คลองไส้ไก่ 
ภายในเขตพื้นท่ีตำบลท่าเยี่ยมท่ี
ชำรุดเสียหาย ให้สามารถกลับมาใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนคลองส่งน้ำ/
คลองไส้ไก่ ท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนสามารถใช้
นำทำการเกษตรได้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

68 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา) 
 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอโชคชัย
ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ภายในชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื่อให้การดำเนินโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีตำบลท่า
เยี่ยม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
ได้รับการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ 

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอโชคชัย
ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าภายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื่อให้การดำเนินโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีตำบลท่า
เยี่ยม 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จำนวนหมู่บ้านท่ี
ได้รับการขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
กระแสไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซลาร์เซลล์ 
สายหนา้วัดบ้าน 
นาตลิ่งชัน หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ 
สายวัดบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ท่ี 10  
จำนวน 5 จุด 

95,000     ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างโซลาร์เซลล์ 
จำนวน 5 จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

69 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา) 
 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซลาร์เซลล์ 
สายหน้าโรงเรียน
ชลประทานนาตล่ิงชัน 
หมู่ท่ี 12 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ 
สายหน้าโรงเรียนชลประทานนาตลิ่ง
ชัน หมู่ท่ี 12  จำนวน 6 จุด 

114,000     ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างโซลาร์เซลล์ 
จำนวน 6 จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างโซลาร์เซลล์ 
สายทางขึ้นบ้านนา
ใหม่ หมู่ท่ี 12 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ 
สายทางขึ้นบ้านนาใหม่ 
จำนวน 20 จุด 

380,000     ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างโซลาร์เซลล์ 
จำนวน 20 จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

70 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมให้ความรู้
เสริมทักษะและฝึก
อาชีพให้กับประชาชน 

เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้และ 
มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จำนวน 100 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม  
ร้อยละ 80 

ผู้เข้ารับการอบรม
นำความรู้ไป
ประกอบอาชีพและ
มีรายได้เสริม 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

71 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 

แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) 
 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 จัดทำแปลงเรียนรู้
ศูนย์บริการ 
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลท่าเยี่ยม 

เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
แก่ประชาชน 

แปลงเรียนรู้ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 5  จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนแปลง
เรียนรู้ 

ประชาชนมีความรู้
ในเรื่องเกษตร
สมัยใหม่ 

สำนักปลัด 

2 รณรงค์ป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชในไร่ - นา 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้และ
สามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ในไร่ - นาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จำนวน 100 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
รณรงค์ 

การระบาดของ
ศัตรูพืชในไร่ - นา
ลดลง 

สำนักปลัด 

3 เกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตำบลท่า
เยี่ยมมีอาหารกลางวัน
รับประทานได้รับสารอาหาร
ครบห้าหมู่ 

แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
จำนวน 1  แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กท่ี
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนศูนย์ฯ 
มีอาหารกลางวัน
รับประทาน/ได้รับ
สารอาหารครบ 
ห้าหมู่ 

สำนักปลัด 

4 พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต “โคก หนอง นา 
โมเดล” 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การ
น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่
การปฏิบัติในรูปแบบ โคก 
หนอง นา โมเดล  

บุคคลผู้สนใจ จำนวน 200 คน  
ขึ้นไป 

400,000 400,000    จำนวนผู้สนใจร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

เกษตรกรผู้สนใจ
สามารถมีต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต “โคก หนอง 
นา โมเดล” 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



 

72 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 
 
 

แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล่นกีฬา 

1  ครั้ง/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีเข้าร่วมเล่นกีฬา 

เด็กเล็กฯได้ทำ
กิจกรรมด้านกีฬา
ร่วมกัน 

กองการศึกษา 

2 แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเล่น
กีฬาของประชาชน/เยาวชน การ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ
ห่างไกลยาเสพติด 

1  ครั้ง/ปี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ท้ัง 16 หมู่บ้าน 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวนตัวแทน
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
กีฬาต้านยาเสพติด 
ท้ัง 16 หมู่บ้าน 

ประชาชน/เยาวชน
เล่นกีฬามากขึ้น   
ปัญหาการเสพยา
เสพติดลดลง 

กองการศึกษา 

3 จัดซ้ือเครื่อง 
ออกกำลังกาย เพื่อ
ติดตั้งในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา  

ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลท่า
เยี่ยม จำนวน 4 หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 16 , 
หมู่ท่ี 5 , หมู่ท่ี 6  

500,000          จำนวนหมู่บ้าน 
ท่ีได้รับการติดตั้ง
เครื่องออกกำลัง
กาย ครบท้ัง 4 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีเครื่อง
ออกกำลังกาย/มี
สุขภาพพลานามัย
ท่ีดี 

กองการศึกษา 

     

 

แบบ ผ.02 



 

73 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างหลังคาคลุมลานหลัง
เสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม และใช้ในการทำ
กิจกรรมต่างๆของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม 

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน 
หลังเสาธงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
กว้าง 10 เมตร  
ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160 
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 

490,000     หลังคาคลุมลาน
หลังเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม  
จำนวน 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยมมีภูมิทัศน์ 
ท่ีสวยงาม และ
สามารถใช้เป็น
สถานท่ีในการทำ
กิจกรรมต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

74 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานสาธารณสุข (งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 1 บ้านท่าเยี่ยม 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 1  
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 2 บ้านคลองมะเดื่อ 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 2 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระทุ่ม 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 3  
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ ผ.02 



 

75 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานสาธารณสุข (งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 4 บ้านโจด 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 4 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 5 บ้านคลองบง 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 5 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 6 บ้านโนนเพชร 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 6 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ ผ.02 



 

76 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานสาธารณสุข (งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 7 บ้านดอนไพล 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 7 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 8 บ้านดอนไพล 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 8 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 9 บ้านโนนสะอาด 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 9 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ ผ.02 



 

77 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานสาธารณสุข (งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 10 บ้านนาตล่ิงชัน 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 10 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 11 บ้านกอโจด 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 11 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 12 บ้านนาใหม่ 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 12 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ ผ.02 



 

78 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานสาธารณสุข (งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 13 บ้านกอโจดไทรย้อย 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 13 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 14 บ้านหัวระนาม 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 14 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 15 บ้านท่าบ่อ 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 15 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ ผ.02 



 

79 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานสาธารณสุข (งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) (งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่นๆ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 16 บ้านหนองกกพัฒนา 
เพื่อดำเนินโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 
 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 ในการ
ดำเนินงานโครงการ
พระราชดำรดิ้านสาธารณสุข  

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่ท่ี 16 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุน
ด้านสาธารณสุขฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน
โครงการฯ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

17 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี) 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า 

รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน  
จำนวน 16  หมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนหมู่บ้าน/
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

การแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

80 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง 

สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ท่ีพึ่ง 

จำนวนผู้ท่ีได้รับการ
สงเคราะห์ฯ  
จำนวน 50 คน 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนผู้ท่ีได้รับ
การสงเคราะห์
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ท่ี
พึ่งมีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

2 ฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ให้มีประสิทธิภาพ อันจะ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิด
แก่ผู้สูงอายุในชุมชน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน จำนวน 
50 คน 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน  
ร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุมี
ประสิทธิภาพ  
อันจะสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้
เกิดแก่ผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

81 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง   

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน 
การก่ออาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหา การลัก
ทรัพย์และภัยต่างๆ 
 
 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 
ในเขตพื้นท่ีตำบล 
ท่าเยี่ยม   

1,600,000     จำนวนหมู่บ้าน 
ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลท่าเยี่ยม 
ท่ีได้รับการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 

ประชาชนในตำบล
และพื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
และช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

82 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ 
HIV มีรายได้ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์  
จำนวน  30 คน 

180,000 
 

190,000 
 

200,000 
 

210,000 
 

220,000 
 

จำนวนผู้ติดเชื้อ                     
HIV ท่ีได้รับการ
สงเคราะห์ 

ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติด
เชื้อ  HIV มีรายได้
ในการยังชีพ 

สำนักปลัด 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
ท่ีมีอายุตั้งแต่  60 ปีบริบูรณ์
ขึ้น 

ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์  
จำนวน 2,220 คน 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จำนวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับการจัด
สวัสดิการ 

ผู้สูงอายุมีรายไดใ้น
การยังชีพ 

สำนักปลัด 

3 สนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพลภาพ 
(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 

เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพล
ภาพ 

ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์  
จำนวน 450 คน 

4,500,000 
 

5,000,000 
 

5,500,000 
 

6,000,000 
 

6,500,000 
 

จำนวนคนพิการท่ี
ได้รับการจัด
สวัสดิการ 

คนพิการมีรายได้ใน
การยังชีพ 

สำนักปลัด 

4 สมทบระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ตำบล 

1  ครั้ง/ปี 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวนเงินท่ี
สมทบ 

ประชาชนมี
หลักประกันสุขภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

83 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข (งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 หมู่บ้านต้นแบบการจัดการ
ขยะแบบยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาหมู่บ้านท่ีมี
ศักยภาพในตำบลท่าเยี่ยมให้มี
การจัดการขยะท่ีเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน 

2 หมู่บ้าน/ปี 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนหมู่บ้านท่ี
จัดการขยะแบบ
ยั่งยืน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
คัดแยกขยะ/
ปริมาณขยะลดลง
กำจัดได้ง่ายขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 พัฒนาส่ิงแวดล้อมตำบล 
ท่าเยี่ยม โคราชเมืองสะอาด 

เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ดูแลรักษาความสะอาด  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชนตำบลท่าเยี่ยม  
ให้มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี สุขภาพ
ของประชาชนและสังคมมี
ความน่าอยู่ 

ดำเนินการรณรงค์
พัฒนาส่ิงแวดล้อมใน
ตำบลท่าเยี่ยมในด้าน
ต่างๆ เช่น กิจกรรมงด
ใช้โฟม ลดการใช้
ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต 
โชว์ถุงผ้า กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 10 
กิจกรรม 

สิ่งแวดล้อมภายใน
ตำบลท่าเยี่ยมได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณภาพท่ีดีขึ้น 
สะอาด เป็นระเบียบ 
สังคมน่าอยู่ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 



 

84 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 โครงการปลูกป่าในท่ี
สาธารณประโยชน์ 
วันต้นไม้ รวมใจไทย
ปลูกต้นไม้เพื่อ
แผ่นดิน สืบสานสู่ 
100 ล้านต้น 
 

เพื่อเพ่ือฟ้ืนสภาพแวดล้อม
ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟ้ืน
คืนความอุดมสมบรูณ์ และ
เพิ่มต้นไม้ในพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน์  

ปลูกป่าในท่ีสาธารณประโยชน์  
จำนวน 1 แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนใน
พื้นที่ เทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม
ได้รับอากาศที่
บริสุทธ์ิ และลด
ภาวะโลกร้อน 

สภาพสิ่งแวดล้อม
ในพื้นท่ีได้รับการ
ฟื้นคืนความอุดม
สมบูรณ์ และ 
ต้นไม้ในพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ 
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

2 ปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน้ำ 

เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตาม
แนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1  ครั้ง/ปี 10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
จำนวนพื้นท่ีปลูก
หญ้าแฝก 

การชะล้างการ
พังทลายของดิน
ลดลง/สภาพ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

สำนักปลัด 

3 ปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ ต้นไม้   
ในท่ีสาธารณะประโยชน์/
ชุมชนหมู่บ้าน 

1  ครั้ง/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนพื้นท่ีปลูก
ต้นไม้ 

สภาพธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 



 

85 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณรอบสำนักงาน
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
 

เพื่อให้บริเวณรอบสำนักงาน
เทศบาลมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 

1  ครั้ง/ปี 150,000 
 

150,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนพื้นท่ีท่ี
ได้รับการปรับปรุง 

บริเวณรอบ
สำนักงานเทศบาลมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี 

สำนักปลัด 

5 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) 
 

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1  ครั้ง/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนพื้นท่ีท่ี
ได้รับการปรับปรุง 

พันธุกรรมพืชได้รับ
การอนุรักษ์ 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



 

86 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 บริการอินเตอร์เน็ต 
แก่ประชาชน 
 

เพื่อจัดเพ่ิมช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

1 ระบบ 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนระบบ
อินเตอร์เน็ต 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารมาก 

สำนักปลัด 

2 จัดทำวารสารเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในท้องถิ่น 

1 ครั้ง / ปี 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนวารสาร ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารใน
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

3 
 

เสริมสร้างวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

เพื่อลดปัญหาการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง / ปี 
 

50,000 
 

50,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

ไม่พบปัญหาการ
ทุจริต (การทุจริต
เป็น 0%) 

พนักงานเทศบาล
และคณะผู้บริหาร
ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส 

สำนักปลัด 

4 จัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงาน
ราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อร่วมกับอำเภอโชคชัยจัด
งานฉลองสมโภชอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง / ปี 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
พิธี 

ประชาชนรู้สึก
ภาคภูมิ ใจและเกิด
สำนึกรักชาติและ
สำนึกถึงความเสีย 
สละของบรรพบุรุษ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



 

87 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

5 จัดงานราชพิธีและรัฐพิธี 
 
 
 

เพื่อจัดกิจกรรมงานวันสำคัญ
ต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ,วันปิยะมหาราช    
วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ 

1 ครั้ง / ปี 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน/
หน่วยงานเทศบาล
ได้ร่วมกิจกรรมงาน
ราชพิธี/ราชพิธี 

สำนักปลัด 

6 อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัยตาม
โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโชคชัย ในการดำเนิน
กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ของ อปท.  
จำนวน 1 แห่ง 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการฯ 
จำนวน 1 แห่ง 

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

7 อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกระโทกตาม
โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกระโทก ในการดำเนิน
กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ของ อปท.  
จำนวน 1 แห่ง 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการฯ 
จำนวน 1 แห่ง 

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 



 

88 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

8 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กจมน้ำ 
 
 

เพื่อให้เด็กมีทักษะในการป้องกัน
ตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นจาก
การจมน้ำ 

ฝึกอบรมให้เด็กมีทักษะ
ในการป้องกันตนเอง
และผู้อื่นจากการจมน้ำ 
(50 คน/ปี) 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จำนวนเด็กท่ีมี
ทักษะในการ 
ป้องกันตนเอง
และผู้อื่นจากการ
จมน้ำ 

เด็กที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะใน
การป้องกันตนเอง 
และช่วยเหลือผู้อื่น
จากการจมน้ำ 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

89 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 อาหารเสริม (นม)  เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กเล็ก/เด็กนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม และสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ีเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ได้รับการจัดหาอาหาร
เสริมนม  
จำนวน 6  โรงเรียน 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

โรงเรียน 6 แห่ง 
ศพด. 1 แห่ง 
ได้รับการจัดหา
อาหารเสริม (นม) 

เด็กนักเรียนและเด็ก
เล็ก ทุกโรงเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

90 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

2 อุดหนุนโรงเรียน
ชลประทานนาตล่ิงชัน
ตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียน
ชลประทานนาตล่ิงชันทุกคน  
ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่าง
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 

โรงเรียนชลประทาน 
นาตลิ่งชันได้รับการ
อุดหนุนอาหารกลางวัน 

800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 โรงเรียน 1 แห่ง 
ได้รับการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สำหรับเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนทุกคน 
ไดร้ับประทาน
อาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ และ
สารอาหารครบถ้วน 

กองการศึกษา 

3 อุดหนุนโรงเรียน
ชลประทานบ้านกอโจด
ตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียน
ชลประทานบ้านกอโจดทุกคน  
ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่าง
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 

โรงเรียนชลประทาน 
บ้านกอโจดได้รับการ
อุดหนุนอาหารกลางวัน 

1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 โรงเรียน 1 แห่ง 
ได้รับการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สำหรับเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนทุกคน 
ไดร้ับประทาน
อาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ และ
สารอาหารครบถ้วน 

กองการศึกษา 

4 อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
ดอนไพลตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชน
ดอนไพลทุกคน ได้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่างครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

โรงเรียนชุมชนดอนไพล 
ได้รับการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

700,000 750,000 770,000 800,000 850,000 โรงเรียน 1 แห่ง 
ได้รับการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สำหรับเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนทุกคน 
ไดร้ับประทาน
อาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ และ
สารอาหารครบถ้วน 

กองการศึกษา 

 

 
 

แบบ ผ.02 



 

91 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 
โจดตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียน 
บ้านโจดทุกคน ได้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่างครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

โรงเรียนบ้านโจด 
ได้รับการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

800,000 850,000 890,000 900,000 930,000 โรงเรียน 1 แห่ง 
ได้รับการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สำหรับเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนทุกคน 
ไดร้ับประทาน
อาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ และ
สารอาหารครบถ้วน 

กองการศึกษา 

6 อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 
ตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียน 
บ้านท่าเยี่ยมทุกคน ได้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่างครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ 

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 
ได้รับการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

350,000 380,000 400,000 420,000 450,000 โรงเรียน 1 แห่ง 
ได้รับการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สำหรับเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนทุกคน 
ไดร้ับประทาน
อาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ และ
สารอาหารครบถ้วน 

กองการศึกษา 

7 อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านโนนเพชรตาม
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียน 
บ้านโนนเพชรทุกคน  
ได้รับประทานอาหารกลางวัน 
อย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 

โรงเรียนบ้านโนนเพชร 
ได้รับการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

400,000 420,000 450,000 480,000 500,000 โรงเรียน 1 แห่ง 
ได้รับการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
สำหรับเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนทุกคน 
ไดร้ับประทาน
อาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ และ
สารอาหารครบถ้วน 

กองการศึกษา 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

92 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) 

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทานอาหารกลางวันอย่าง
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การสนับสนุนฯ 
จำนวน 1 แห่ง 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ศพด. 1 แห่ง 
ได้รับการ
สนับสนุนฯ 

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน/
ได้รับสารอาหาร
อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 

9 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้ 

เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กได้เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

1  ครั้ง/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กท่ี
ได้เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กมี
พัฒนาการดีขึ้น 

กองการศึกษา 

10 ฝึกอบรมและพัฒนา
คุณภาพครูผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้ดูแลเด็ก 2  คน/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ครูได้รับการ
ฝึกอบรมทุกปี 

ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความ 
สามารถมากขึ้น 

กองการศึกษา 

11 จัดซ้ือหรือจัดจ้างทำวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 ศูนย์ 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อ
การศึกษา 

การเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

 

 
 

แบบ ผ.02 



 

93 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

12 ส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้ความรู้/ตรวจพัฒนาการ
เด็ก/ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ 

1  ครั้ง/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ 

กองการศึกษา 

13 การจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ท้ัง 4 ด้าน 

ครบตามจำนวนเด็ก 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนสื่อการ
เรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่น 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ ท้ัง 4 
ด้าน 

กองการศึกษา 

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีภูมิทัศน์และสภาพ แวดล้อม
เหมาะสมสำหรับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของเด็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม ศพด. 
จำนวน 1 แห่ง 

200,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมมี
ความเหมาะสม
สำหรับเด็ก 

เด็กได้เรียนรู้และอยู่
ในสภาพแวดล้อมท่ี
ดีเหมาะสมสำหรับ
การพัฒนาการ
เรียนรู้ 

กองการศึกษา 

15 การจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ครบตามจำนวนเด็ก 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จำนวนเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้รับวัสดุอุปกรณ์
การศึกษา 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



 

94 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

16 สถานศึกษา 
ปลอดน้ำอัดลม 

เพื่อให้สถานศึกษาในตำบล 
ท่าเยี่ยมปลอดน้ำอัดลม 

โรงเรียน 6 แห่ง 
ศพด. 1 แห่ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวน
สถานศึกษาใน
เขตตำบลท่าเยี่ยม
ปลอดน้ำอัดลม 

เด็กนักเรียนมี
สถานท่ีรับประทาน
อาหารกลางวันและ
ทำกิจกรรมต่างๆ 

กองการศึกษา 

17 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม) 

- ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
- ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
สนับสนุน 
ในการบริหาร
สถานศึกษา 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
อาหารกลางวัน  
และอุปกรณ์
ประกอบการเรียน
การสอนอย่างทั่วถึง 
 

กองการศึกษา 

18 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเปน็การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะความรู้ และการนันทนาการ
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

1  ครั้ง/ปี 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 

จำนวนเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ได้รับทักษะ  ความรู้   
ในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ.02 



 

95 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 เข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้
เด็กเยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น 

100  คน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

กองการศึกษา 

2 ส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

เพื่อส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3  ครั้ง/ปี 
 

 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเข้าใจ
ศาสนาพุทธมากขึ้น 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

96 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 เทศบาลเคลื่อนท่ี 
พบประชาชน   

เพื่อรับฟังปัญหา แนวทางแก้ไข
และความคิดเห็นของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

1  ครั้ง/ปี 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ท้ัง 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
บริการ/ได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

2 จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

เพื่อให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวน 12 คน 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
จำนวน 1 คน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 การเลือกตั้ง
ประสบผลสำเร็จ 
เป็นไปตามท่ี
ระเบียบกฎหมาย
กำหนด 

มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นเข้ามาปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมาย
กำหนด 

สำนักปลัด 

3 จัดงานวันเทศบาล เพื่อให้พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับอำนาจ
หน้าท่ีและความสำคัญของเทศบาล 

1 ครั้ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 1 โครงการ 

ประชาชนได้ทราบ
เกี่ยวกับอำนาจ
หน้าท่ีและ
ความสำคัญของ
เทศบาล 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 



 

97 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้เข้าร่วมการอบรม  
จำนวน 17  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม ร้อยละ 80 

สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

สำนักปลัด 

5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
แก่ประชาชน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันแก่ประชาชน 

ผู้เข้าร่วมการอบรม  
จำนวน 150  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ในชีวิตประจำวัน 

สำนักปลัด 

6 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ. 2562 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง   
พ.ศ. 2562 

ผู้เข้าร่วมการอบรม  
จำนวน 510  คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม ร้อยละ 80 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง  พ.ศ.2562 
มากขึ้น 

กองคลัง 

 

 

แบบ ผ.02 



 

98 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

7 ฝึกอบรมปลูกจิตสำนึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถให้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานราชการ  

คณะผู้บริหาร ,สมาชิก
สภาเทศบาล ,พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง สังกัดเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความ
พึงพอใจและ
ได้รับความรู้จาก
การฝึกอบรม  
ร้อยละ 80 
 

การปฏิบัติงาน
ราชการในเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม  
มีความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต 

สำนักปลัด 

8 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
ในสังกัดเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถ สร้างจิตสำนึก 
ทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม 

คณะผู้บริหาร ,สมาชิก
สภาเทศบาล ,พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง สังกัดเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้ารับการอบรม
และศึกษาดูงาน 
มีความพึงพอใจ
และได้รับความรู้
จากการอบรม
และศึกษาดูงาน
ร้อยละ 80 
 

ผู้เข้ารับการอบรม
และศึกษาดูงาน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะความรู้ 
ความสามารถ สร้าง
จิตสำนึก ทัศนคติ
และวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงาน และการ
มีส่วนร่วม 

สำนักปลัด 

 

 

แบบ ผ.02 



 

99 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

9 ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี 

1 ระบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินได้รับ
การปรับปรุง 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองคลัง 

10 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม 

เพื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม และเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงสร้างเหล็ก  
ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว 6 เมตร  
จำนวน 1 ป้าย 

 60,000    ป้าย
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม  
จำนวน 1 ป้าย 

เกิดภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม และเป็น
การประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลท่า
เยี่ยมให้ประชาชน
ทราบ 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

100 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสำคัญต่างๆ 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ 

2  ครั้ง/ปี 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุ
ในตำบลช่วง
เทศกาลท่ีลดลง 

การเกิดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสำคัญลดลง 

สำนักปลัด 

2 ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับ
เหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยต่างๆ 

1 ครั้ง/ปี 
 

260,000 
 

260,000 260,000 260,000 260,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

มีอาสาสมัครในการ
กู้ชีพกู้ภัยและการ
ป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

สำนักปลัด 

3 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

เพื่อฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในตำบล 

2 ครั้ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผน 

สามารถเพิ่มความรู้
และทักษะในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับ
ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม 

สำนักปลัด 

4 ฝึกอบรมให้ความรู้การ
ดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่
ประชาชน 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้การ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน
100  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



 

101 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้วินัยจราจร 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านใช้รถ
ใช้ถนนและกฎหมายป้ายจราจร
ต่างๆ 

ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน
100  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

6 ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับ
เหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยต่างๆ 

1 ครั้ง/ปี 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม  
ร้อยละ 80 

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครในการกู้
ชีพกู้ภัยและการ
ป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

สำนักปลัด 

7 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
หลักสูตรทบทวน 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสา
ภัยพิบัติในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
จิตอาสาภัยพิบัติ 
จำนวน 50 คน/ปี 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม  
ร้อยละ 80 

จิตอาสาภัยพิบัติมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักปลัด 

8 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัย/ภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน ในเขตพื้นท่ี
ตำบลท่าเยี่ยม 

เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนผู้
ประสบเหตุสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน ในเขตพื้นท่ีตำบลท่าเยี่ยม 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ ร้อยละ 100 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนประชาชน
ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ  
ร้อยละ 100 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยา
หลังประสบสาธารณ
ภัย/ภัยพิบัติ 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 



 

102 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

9 ฝึกอบรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยโดยการสวม
หมวกนิรภัยสำหรับ
ผู้ปกครองท่ีเดินทางรับ 
– ส่งบุตรหลาน 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

- เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม ท่ีมีรายได้น้อย ได้มีหมวก
นิรภัยสำหรับสวมใส่ในระหว่าง
เดินทาง รับ - ส่ง เด็กเล็ก 
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมวกนิรภัย  
จำนวน 20 ใบ 

15,000    15,000 ลดการบาดเจ็บ
และความสูญเสีย
ท่ีอาจเกิดกับ
ผู้ปกครองและ
เด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม  

ผู้ปกครองและเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยมมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

103 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

โครงการที่เทศบาลตำบลท่าเยีย่ม ขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานอื่น (โครงการเกินศักยภาพ) 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขาตุ๊กปุ๊ก หมู่ 8 
เชื่อมตำบลหนองไม้ไผ่ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาอย่างสะดวก เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร  
ยาว 7,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
35,000 ตารางเมตร  
จำนวน 1 สาย 

15,000,000 15,000,000    ดำเนินการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.สายเขาตุ๊
กปุ๊ก หมู่ 8 เชื่อม
ตำบลหนองไม้ไผ่ 
แล้วเสร็จ  
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ฃ 
ฃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



 

104 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 
โครงการที่เทศบาลตำบลท่าเยีย่มขอประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานอื่น (โครงการเกินศักยภาพ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโนนสะอาด หมู่ท่ี 9 
เชื่อมตำบลละลมใหม่พัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาอย่างสะดวก เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 เมตร  
ยาว 4,200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
25,200 ตารางเมตร  
จำนวน 1 สาย 

10,000,000 10,000,000    ดำเนินการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.สายโนน
สะอาด หมู่ 9 
เชื่อมตำบลละลม
ใหม่พัฒนา 
แล้วเสร็จ  
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบ
คลองชลประทานสายใหญ่ 
หมู่ท่ี 6,16,12,10,3,2,7,8 
ตำบลท่าเยี่ยม เชื่อมตำบล 
ทุ่งอรุณ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาอย่างสะดวก เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 
16,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีดำเนินการไม่
น้อยกว่า 128,000 ตาราง
เมตร (1 สาย)  
 

70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 ดำเนินการ
ก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต เชื่อมตำบล
ทุ่งอรุณ แล้วเสร็จ  
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเชื่อมต่อ
ระหว่างตำบลท่า
เยี่ยมและตำบล 
ทุ่งอรุณ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.02/2 



 

105 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

โครงการที่เทศบาลตำบลท่าเยีย่มขอประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานอื่น (โครงการเกินศักยภาพ) 
 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายเขาแก้ว หมูท่ี่ 2  
ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชยั  
เชื่อมตำบลหนองไม้ไผ่  
อำเภอหนองบุญมาก 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ กว้าง 8 
เมตร ยาว 5,800 เมตร หนา 0.20 เมตร พืน้ที่
ดำเนนิการไม่นอ้ยกว่า 46,400 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พรอ้มวาง
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 80 เซนติเมตร จำนวน 10 จดุ ๆ 
ละ 10 ท่อน งานตีเสน้จราจร จำนวน 1,305 
ตารางเมตร 

29,340,000 29,340,000 29,340,000 29,340,000 29,340,000 ดำเนนิการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กแลว้เสร็จ  
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรไดอ้ย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายแยกเขาแกว้  
หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเยี่ยม 
อำเภอโชคชยั เชือ่มตำบล
หนองหัวแรต  
อำเภอหนองบุญมาก 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ กว้าง 8 
เมตร ยาว 4,300 เมตร หนา 0.20 เมตร พืน้ที่
ดำเนนิการไม่นอ้ยกว่า 34,400 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พรอ้มวาง
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 80 เซนติเมตร จำนวน 10 จดุ ๆ 
ละ 10 ท่อน งานตีเสน้จราจร จำนวน 967.50 
ตารางเมตร 

21,806,000 21,806,000 21,806,000 21,806,000 21,806,000 ดำเนนิการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กแลว้เสร็จ  
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรไดอ้ย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายเลยีบคลองชลประทาน
สายบน หมูท่ี่ 3  
ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชยั 
เชื่อมตำบลหนองหัวแรต 
อำเภอหนองบุญมาก 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 4,300 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไมน่้อยกว่า 21,500 
ตารางเมตร 

2,409,000 2,409,000 2,409,000 2,409,000 2,409,000 ดำเนนิการกอ่สร้าง
ถนนหินคลุกแล้ว
เสร็จ จำนวน 1 สาย 

ประชาชนสญัจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรไดอ้ย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/2 



 

106 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

โครงการที่เทศบาลตำบลท่าเยีย่มขอประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานอื่น (โครงการเกินศักยภาพ) 
 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายกั้นเขต หมู่ท่ี 6  
ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย 
เชื่อมตำบลละลมใหม่พัฒนา 
อำเภอโชคชัย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 900 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 5,400 ตารางเมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ดำเนินการ
ก่อสร้างถนน 
หินคลุกแล้วเสร็จ  
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายธันยมนต์ฟาร์ม หมู่ท่ี 6 
ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย 
เชื่อมตำบลละลมใหม่พัฒนา 
อำเภอโชคชัย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 12,000 ตารางเมตร 

1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 ดำเนินการ
ก่อสร้างถนน 
หินคลุกแล้วเสร็จ  
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายคลองชลประทาน 
สายบน หมู่ท่ี 6  
ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย 
เชื่อมตำบลละลมใหม่พัฒนา 
อำเภอโชคชัย  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,100 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ีดำเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 12,600 ตารางเมตร 

1,403,000 1,403,000 1,403,000 1,403,000 1,403,000 ดำเนินการ
ก่อสร้างถนน 
หินคลุกแล้วเสร็จ  
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/2 



 

107 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

โครงการที่เทศบาลตำบลท่าเยีย่มขอประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานอื่น (โครงการเกินศักยภาพ) 
 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายคลองชลประทาน 
สายใหญ่ หมู่ท่ี 6  
ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย 
เชื่อมตำบลละลมใหม่พัฒนา 
อำเภอโชคชัย 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 5,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นท่ีดำเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 33,000 ตารางเมตร 

3,676,000 3,676,000 3,676,000 3,676,000 3,676,000 ดำเนินการ
ก่อสร้างถนน 
หินคลุกแล้วเสร็จ  
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายเขาตุ๊กปุ๊ก หมู่ท่ี 8  
ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย 
เชื่อมตำบลหนองไม้ไผ่ 
อำเภอหนองบุญมาก 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 7,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พื้นท่ีดำเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 35,000 ตารางเมตร 

3,921,000 3,921,000 3,921,000 3,921,000 3,921,000 ดำเนินการ
ก่อสร้างถนน 
หินคลุกแล้วเสร็จ  
จำนวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



 

108 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป  ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา  
จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

8,000 8,000    สำนักปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป  ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 
จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 18,500 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

18,500     สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

แบบ ผ.03 



 

109 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 
 

 

 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีต (เครื่องคอริ่ง)  
จำนวน 1 เครื่อง  
- เครื่องยนต์ 4 จังหวะ กำลังยนต์ไม่น้อยกว่า 
5.5 hp  ความลึกในการเจาะไม่ต่ำกว่า 150 
มม. (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

60,000     กองช่าง 

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14 น้ิว  
จำนวน 1 เครื่อง  
– กำลังมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2,200 วัตต์ แท่น
ตัดไฟเบอร์ไม่น้อยกว่า 14 น้ิว ใช้เหล็กหรือ
โลหะได้ (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เน่ืองจาก
ไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

5,600     กองช่าง 

5 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง  
- ขนาดลวดเชื่อมไม่ต่ำกว่า 2.6 มม. 
แรงดันไฟไม่ต่ำกว่า 220 V. ระบบอินเวอ
เตอร์ (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่
มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

6,000     กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 



 

110 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 
 

 

 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

6 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 น้ิว  
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

6,300     กองช่าง 

7 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เทปวัดระยะทาง ยาว 100 เมตร  
จำนวน 2 ตลับ ๆ ละ 1,000 บาท  
- มีความยาว 100 เมตร มีด้ามจับและท่ีหมุน
ม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วย
พลาสติก มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได้ 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

2,000     กองช่าง 

8 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม  
ตัวละ 2,000 บาท จำนวน 6 อัน  
- ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. พร้อมเหล็ก
กระทุ้ง ทำด้วยเหล็กหล่อ ด้านใสเรียบ (จัดซ้ือ
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

12,000     กองช่าง 

 
 
 

 

 

แบบ ผ.03 



 

111 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 
 

 

 

 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

9 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์สำรวจ ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS 
จำนวน 1 ชุด (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

250,000     กองช่าง 

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์สำรวจ โดรนสำรวจพื้นท่ี  จำนวน 1 ตัว 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

190,000     กองช่าง 

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 
จำนวน 1 ชุด 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

30,500     กองช่าง 

12 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน ๆ ละ  
51,400 บาท 
- ขนาด 120 ซีซี  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

51,400 51,400    กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 

112 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 
 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

13 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ๆ ละ  
2,500,000 บาท 
- ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่
ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  
- แบบอัดท้าย 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

2,500,000     กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

14 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ๆ ละ  
51,400 บาท 
- ขนาด 120 ซีซี  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

51,400     กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 

113 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

15 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ – ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ  
5 วัตต์  จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

60,000     สำนักปลัด 

16 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถดับเพลิงพร้อมถังโฟมในตัว  
จำนวน 1 คัน   
- เป็นรถยนต์ดับเพลิง ชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 
2 เพลา มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 290 
แรงม้า (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เน่ืองจาก
ไม่มีตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  

5,000,000     สำนักปลัด 

17 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 17 ฟุต พร้อม
เครื่องยนต์แก๊ซโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 15 
แรงม้า จำนวน 2 ลำ ๆ ละ 150,000 บาท 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

300,000     สำนักปลัด 

 

 

 

แบบ ผ.03 



 

114 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

18 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจ  
ต้นกำลังทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 4 
จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
ความสามารถในการทำกำลังอัดไม่ต่ำกว่า  
200 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง  
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

250,000     สำนักปลัด 

19 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ตู้เก็บชุดดับเพลิง ตู้ทำด้วยโลหะพ่นสีแดง 
ด้านหน้าเป็นกระจกใส ภายในตู้มีราวแขวน
ชุด และชั้นสำหรับวางอุปกรณ์ กุญแจล็อก 
เปิด - ปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 18,000 บาท 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

36,000     สำนักปลัด 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

แบบ ผ.03 



 

115 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 
 

 

 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

20 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ชุดเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 2 ชุด 
ราคาชุดละ 120,000 บาท ประกอบด้วย 
- ชุดหน้ากาก 
- ชุดลดแรงดัน 
- ชุดควบคุมแรงดัน 
- เกจวัดแรงดันและระบบเตือนภัย 
- ถังอัดอากาศ 
- ชุดสะพายหลัง 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

240,000     สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 



 

116 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

21 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,600 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

10,600 10,600    สำนักปลัด 

22 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาสะพายหลัง  
จำนวน 1 เครื่อง 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

6,000     สำนักปลัด 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 



 

117 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

23 การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
122,500.- บาท เพื่อติดต้ังในหมู่ที่ 1  ตำบล 
ท่าเยี่ยม ประกอบด้วย 
-  เครื่องเล่นกล้ามเน้ือ (Smith Machine) 
จำนวน 1 ตัว 
-  โฮมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่นกล้ามเน้ือ)  
จำนวน 1 ตัว 
-  ลู่เดินวงรีล้อหลัง จำนวน 1 ตัว 
-  จกัรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง  จำนวน 1 ตัว 
-  จกัรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง  จำนวน 1 ตัว 
-  ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่  จำนวน 1 ชุด 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

122,500     กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 



 

118 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 
 

 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

24 การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
122,500.- บาท เพื่อติดต้ังในหมู่ที่ 5  ตำบล 
ท่าเยี่ยม  ประกอบด้วย 
-  เครื่องเล่นกล้ามเน้ือ (Smith Machine) 
จำนวน 1 ตัว 
-  โฮมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่นกล้ามเน้ือ)  
จำนวน 1 ตัว 
-  ลู่เดินวงรีล้อหลัง จำนวน 1 ตัว 
-  จกัรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง  จำนวน 1 ตัว 
-  จกัรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง  จำนวน 1 ตัว 
-  ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่  จำนวน 1 ชุด 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

122,500     กองการศึกษา 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.03 



 

119 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

 
 

 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

25 การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
122,500.- บาท  เพื่อติดต้ังในหมู่ที่ 6  ตำบล 
ท่าเยี่ยม ประกอบด้วย 
-  เครื่องเล่นกล้ามเน้ือ (Smith Machine) 
จำนวน 1 ตัว 
-  โฮมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่นกล้ามเน้ือ)  
จำนวน 1 ตัว 
-  ลู่เดินวงรีล้อหลัง จำนวน 1 ตัว 
-  จกัรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง  จำนวน 1 ตัว 
-  จกัรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง  จำนวน 1 ตัว 
-  ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่  จำนวน 1 ชุด 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

122,500     กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 

120 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
 

 
 

 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

26 การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
122,500.- บาท เพื่อติดต้ังในหมู่ที่ 16  ตำบล 
ท่าเยี่ยม  ประกอบด้วย  
-  เครื่องเล่นกล้ามเน้ือ (Smith Machine) 
จำนวน 1 ตัว 
-  โฮมยิม 1 สถานี (เครื่องเล่นกล้ามเน้ือ)  
จำนวน 1 ตัว 
-  ลู่เดินวงรีล้อหลัง จำนวน 1 ตัว 
-  จกัรยานนั่งปั่นแบบมีที่พิง  จำนวน 1 ตัว 
-  จกัรยานนั่งปั่นแบบนั่งหลังตรง  จำนวน 1 ตัว 
-  ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู่  จำนวน 1 ชุด 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

122,500     กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 

121 แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าเย่ียม ประจ าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ที ่ แผนงาน หมวด  ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ปี 2566 
(บาท) 

ปี 2567 
(บาท) 

ปี 2568 
(บาท) 

ปี 2569 
(บาท) 

ปี 2570 
(บาท) 

27 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อม
ติดตั้ง จำนวน 52 จุด (จำนวน 13 หมู่บ้าน ๆ 
ละ 4 จุด) 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 
2564  

1,600,000     สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.03 


