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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จำนว

น 
โครงก

าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   1.2 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
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47,412,900 
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47,412,900 

64,600 
181,000 

 

รวม - - - - - - - - 48 47,658,500 48 47,658,500 
รวมท้ังสิ้น - - - - - - - - 48 47,658,500 48 47,658,500 

 
 

หน้า 1 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 17  พ.ศ. 2565 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หนว่ยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
1 โครงการก่อสร้าง      

รางระบายนำ้ ค.ส.ล. 
ข้างวัดฤาษีสำราญ  
บริเวณบา้นนางอารี  
ขวัญมุข หมู่ที่ 1 ตำบล
ทุ่งยั้ง  

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วม 
 
 
 

- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  
0.30 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร 
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
   

 - - - - 422,000  รางระบาย
น้ำ จำนวน 

1 แห่ง 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง      
รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ตั้งแต่บ้านนายบุญลือ  
ตระกูลสว่าง  ถึงบ้าน
นายสมคิด  แก้วเปี้ย  
หมู่ที่  2  ตำบลทุ่งยั้ง   

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วม 
 
 
 

- รางระบายน้ำ  ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  
0.40 เมตร ยาว 50 เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.40  เมตร  
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
  

 - - - - 109,000   รางระบาย
น้ำ จำนวน 

1 แห่ง 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วม 

กองช่าง 

 
หน้า 2 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

52 64 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

3 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ตั้งแต่บ้านนางสม้ลิม้  
จันทร์คำ  ถึงบ้านนาย
อนุสรณ์ เชื้อต่าย   
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง   

เพื่อการคมนาคม   
ที่สะดวก รวดเร็ว  

- ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70  
เมตร หนา 0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 51,000 ถนน คสล. 
จำนวน  
1 สาย 

 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว  

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ท่ี 6 บริเวณ
โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา 
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง   

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้มี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

- ก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด  100  ลบ.ม. 
- วางท่อ  พีวีซี  ขนาด  Ø  3"  ช้ัน  8.5  
ความยาว  2,572  เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - -  - 1,140,000 ความยาว  
2,572  เมตร 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีน้ำ
เพียงพอสำหรับการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกคลอง
ตั้งแต่หนองกระทุ่ม  ถึง
ทางเข้าบ้านร้องสมอ    
หมู่  3  ตำบลทุ่งยั้ง 

เพื่อการระบายน้ำ
สะดวก และดีขึ้น
ป้องกันปัญหา   
น้ำท่วมในฤดูฝน 

- ขน าดกว้ า ง   5 .0 0   เม ต ร   ย าว  
1,422  เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.00 – 3.00  
เมตร 
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 76,000 ขุดลอกคลอง
ยาว 1,422 

เมตร 

การระบายน้ำดีขึ้น 
และป้องกันปัญหา  
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. ซอยพลโท 
อังกูลรัตน์  ชาญปรีชา  
หมู่ที่  6  ตำบลทุ่งยั้ง   
 

เพื่อการคมนาคม   
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

- ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  39  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  156  
ตารางเมตร                                 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 98,000 ถนน คสล. 
พื้นที่เท

คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  

156  ตาราง
เมตร                                  

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการเสรมิผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสาย
ข้างวัดสว่างอารมณ์ด้าน
ทิศเหนือ  หมู่ที่  2  ตำบล
ไผล่้อม 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 222  
เมตร หนา 0.04  เมตร  พ้ืนท่ีไมน่้อย
กว่า 888 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด  

- - - - 244,000 ผิวจราจร
แอสพัลท์ติก 
พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 888 
ตารางเมตร   

การคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

 
หน้า 3 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
8 โครงการวางท่อเมนระบบ

ประปา  หมู่ที่  1      
บ้านไผล่้อม ตำบลไผล่้อม   

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มี   
น้ำใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค 

- วางท่อ  PVC  Ø  3  นิ้ว  ความยาว  
4,928  เมตร 
ตามแบบแปลนทีเทศบาลกำหนด 

- - - - 1,015,000 จำนวนแห่ง  
ที่ได้

ดำเนินการ   
 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีน้ำ 
ใช้สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างลาน   
ค.ส.ล. บริเวณหน้า
โรงเรียนวดัไผ่ล้อม  
หมู่ที่  1  ตำบลไผล่้อม   
 

เพื่อใช้สำหรับจัด
กิจกรรมของชุมชน 

- ลาน  ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  
ยาว  64  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  512  
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 631,000 ลาน ค.ส.ล.
จำนวน       
1 แห่ง 

 

ประชาชนมีสถานท่ี
สำหรับจัดกิจกรรม
ของชุมชน 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังตั้งแต่บ้าน 
นายประกติ  แก่งอินทร์  
ถึงบ้านนายมานิตย์ เกตุทิม   
หมู่ที่  3  ตำบลไผล่้อม   

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว  

- ถนนลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.47 เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
  

- - - - 212,000 ถนนลูกรัง 
จำนวน       
1 สาย 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว  

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  ค.ส.ล.  ซอย  
11  โพธิ์เจา้เงาะ  หมู่ที่  
1  ตำบลไผล่้อม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหา   
น้ำท่วมขัง 

- รางระบายน้ำ  ค.ส.ล.  ขนาดกวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 105 เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.40  เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  

- - - - 357,000 รางระบายนำ้ 
จำนวน 1 

แห่ง 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

กองช่าง 

 
 
 

หน้า 4 
 

 
 
 



 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
12 โครงการก่อสร้างถนน     

ค.ส.ล.  ซอยบ้าน     
นายพลกฤต  มั่นเจ๊ก  
หมู่ที่  4  ตำบลทุ่งยั้ง   
 

เพื่อการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

- ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00  เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือ
พื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  240  
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  

- - - - 163,000 ถนน ค.ส.ล พื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
240 ตารางเมตร 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกลำเหมือง
ตั้งแต่โบสถห์ลวงพ่อเพ็ชร 
ถึงโรงปุ๋ยบ้านเกาะตาเพ็ชร 
หมู่ที่  1 - 3  ตำบลไผล่้อม   

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหา   
น้ำท่วม 

- ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร  ลึก  1.50  เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 109,000 ลำเหมือง 
ยาว  2,000  เมตร 

การระบายน้ำ
สะดวกและ
ป้องกันปัญหา
น้ำท่วม 
 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าบ้าน 
อาจารย์สุขุม ศรีชัยวงษ์ ถึง
บ้านนายสายัณห์ นาคทอง 
หมู่ที่  2  ตำบลไผ่ล้อม   

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหา   
น้ำท่วม 

- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด           
Ø 0.80 เมตร จำนวน  259  ท่อน 
- ก่อสร้างบ่อพัก  ขนาด  1.00 x 1.00  
เมตร  จำนวน  29  บ่อ 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 782,000                                    -ท่อระบายน้ำค.ส.ล. 
จำนวน 259 ท่อน 
-บ่อพัก จำนวน 29  
บ่อ 

การระบายน้ำ
สะดวกและ
ป้องกันปัญหา
น้ำท่วม 
 

กองช่าง 

15 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่
อาคารเอนกประสงค์ 
บ้านตาลถึงวัดไผ่ล้อม  
หมู่ที่  4  ตำบลทุ่งยั้ง 

เพื่อการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

- ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 303  
เมตร หนา  0.04  เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า  1,818  ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 498,000 ถนนแอสฟัลท์ติก 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,818 ตารางเมตร 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
16 โครงการวางท่อจ่าย

น้ำประปาภายใน
สวนสาธารณะหนองพระแล  
บริเวณสวนสาธารณะ 
หนองพระแล  ตำบลทุ่งยั้ง   

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและใหม้ี
มีน้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

- เดิ นท่ อ  PVC Ø  3  นิ้ ว  ช้ั น  8 .5  
ความยาว 1,240 เมตร          
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 238,600           ท่อประปา 
ความยาว 

1,240 เมตร          

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีน้ำ
เพียงพอสำหรับการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

17 โครงการรื้อถอนและย้ายหม้อ
แปลง  ขนาด  500  เควีเอ  
3  เฟส  4  สาย  บริเวณ
สวนสาธารณะหนองพระแล  
หมู่ที่  6  ตำบลทุ่งยั้ง   

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ดูสวยงาม  

- งานแรงสูงภายใน 
- งานไฟฟ้าแรงต่ำ 
- ค่าธรรมเนียนการไฟฟ้า 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 390,000 จำนวนแห่งที่
ได้ดำเนินการ 

สวนสาธารณะมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน  
LED  ขนาด 150 วัตต์  
Warm White ถนนทาง
หลวง อบจ.อต. 025      
บ้านทุ่งยั้ง – บ้านน้ำใส   

เพื่อการคมนาคม
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยป้องกัน
อุบัติเหตุและ 
อาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นได้                   

- ติ ดตั้ ง โคม ไฟถนน   LED  ขนาด  
150  วัตต์  จำนวน  46  ชุด 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 491,000 โคมไฟถนน  
LED 

จำนวน 
46 ชุด 

การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย
ป้องกันอุบัติเหตุ
และ อาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นได้   

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุ งระบ บ
ประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเผือก  
หมู่ที่  1  ตำบลทุ่งยั้ง 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้มี
น้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

- ขุดเจาะบ่อบาดาล  เส้นผ่าศูนยก์ลาง  
6  นิ้ว  
- พร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์วาง
ท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ความยาว 500 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
 

- - - -  387,000 - บ่อบาดาล
เส้นผา่ศูนย์ 
กลาง 6  นิ้ว   
- เครื่องสูบน้ำ 
และอุปกรณ์
วางท่อ ความ
ยาว 500 
เมตร 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีน้ำ
ใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
20 โครงการปรับปรุงท่อเมน

ระบบประปาหมูบ่้าน   
หมู่ที่  2  ตำบลทุ่งยั้ง   

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้มี
น้ำใช้สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

- วางท่อ พีวีซี ขนาด  3  น้ิว   
ความยาว  500  เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
 

- - - - 82,000 ท่อพีวีซี ขนาด  
3  นิ้ว     

ความยาว  
500  เมตร  

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีน้ำใช้
สำหรับการอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงทอ่เมน
ประปาหมู่ที่ 1  
(บ้านนายเสง่ียม  มั่นถึง)  
ตำบลไผล่้อม   

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้มี
น้ำใช้สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

- วางท่อ พีวีซี ขนาด  4  น้ิว   
ความยาว  674  เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 241,000 
 

ท่อพีวีซี ขนาด  
4 น้ิว     

ความยาว  
674  เมตร 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้นและมีน้ำใช้
สำหรับการอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ำคลองเรือ  บริเวณโรงปุ๋ย   
หมู่ที่  3  ตำบลไผล่้อม 

เพื่อให้การระบาย
น้ำสะดวก และ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมและกักเก็บน้ำ
ไว้ใช้ในฤดูร้อน  

- สันฝายกว้าง  11.00  เมตร  
สูง  2.00  เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 1,100,000 ฝายชะลอน้ำ 
จำนวน  
1 แห่ง 

การระบายน้ำสะดวก 
และป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมและกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในฤดูร้อน 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถังน้ำใส
ขนาด 100 ลบ.ม.  และ
ติดตั้งช้ันกระจายน้ำใหม่  
บนถังกรองเดิม   
หมู่ที่  2  ตำบลไผล่้อม 

เพื่อน้ำอุปโภค
บริโภคภายในชุมชน 

- ถังน้ำใสขนาด  100  ลบ.ม. 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - -  500,000 ถังน้ำใสขนาด  
100  ลบ.ม. 
จำนวน 1 ลูก 

 

น้ำอุปโภค บรโิภค
ภายในชุมชน 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงา
นที่

รับผิดชอ
บ 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

256
4 

)บาท(  

2565 
)บาท(  

24 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
(นางลำไย  รอดทอง)  
บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลไผล่้อม 

- เพือ่แก้ปัญหา
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขท่ี 681 ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก  
ไม่น้อยกว่า  100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์  ขนาด  2,500  วัตต์ 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 500,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

25 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง   
(นายชัยชนะ แก้วน้อย)  
บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม   

- เพื่อแก้ปัญหา
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขท่ี 42923  ขุดเจาะบอ่บาดาล  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  ความลึก  
ไม่น้อยกว่า  100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์  ขนาด 2,500 วัตต ์
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
 

- - - -  500,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

26 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง   
(จ.ส.อ.วุฒิชัย  ก้อนทับทิม)  
บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง   

- เพื่อแก้ปัญหา
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขท่ี 28662  ขุดเจาะบอ่บาดาล  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  ความลึก 
ไม่น้อยกว่า  100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 2,500 วัตต์  
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - -  500,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
27 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง   
(นายจันทา  ทองมีค่า)  
บริเวณ หมู่ที่  3 ตำบลทุ่งยั้ง   

- เพื่อแก้ปัญหา   
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขท่ี  634  ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  ความลึก  
ไม่น้อยกว่า  100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์  ขนาด  2,500  วัตต์ 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 500,000 จำนวนแห่ง
ทีไ่ด้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

28 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง   
(นายศิวกร  แตงแม่พลู)  
บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง   

- เพื่อแก้ปัญหา   
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขท่ี  14841  ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ความลึกไม่น้อยกว่า  100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 2,500  วัตต ์
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - -  500,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

29 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง  (นางสาว
เฉลิมขวัญ เพ็ชร์เอี่ยม)
บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง   

- เพื่อแก้ปัญหา   
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขท่ี  433  ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 
ไม่น้อยกว่า  100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 2,500 วัตต ์
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - -  500,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
30 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง  (นางสาว
ศรีคราม จีนบุญมี)  บรเิวณ  
หมู่ที่  4  ตำบลทุ่งยั้ง   

- เพื่อแก้ปัญหา 
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขที่ 9347 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว ความลึก
ไม่น้อยกว่า  100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์  ขนาด  2,500  วัตต์ 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 500,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

31 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง   
(นายสุขุม  แสงเทียน)  
บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง   

- เพือ่แก้ปัญหา 
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขท่ี  5100  ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 
ไม่น้อยกว่า  100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด  2,500  วัตต ์
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - -  500,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

32 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง   
(นายดอกรัก  รุ่งฤกษ์)  
บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม   

- เพือ่แกป้ัญหา 
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขท่ี  36849  ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  
ความลึกไม่น้อยกว่า  100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์  ขนาด  2,500  วัตต์ 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - -  500,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

 
 

หน้า 10 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)ทบา(  
2565 

)บาท(  
33 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง   
(นางสมจิตต์  พัคคส์ุนทร)  
บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม   

- เพื่อแก้ปัญหา   
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขที่   22874  ขุด เจาะบ่อ
บาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
ความลึกไม่น้อยกว่า  100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทติย์  ขนาด  2,500  วัตต์ 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
 

- - - -  500,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

34 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทติย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง   
(นายสาคร  สุริยันต์)  บริเวณ  
หมู่ที่  4  ตำบลทุ่งยั้ง   

- เพื่อแก้ปัญหา   
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขท่ี  943  ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว ความลึก
ไม่น้อยกว่า  100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์  ขนาด  2,500  วัตต์ 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - -  500,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

35 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง   
(นางประคอง  มาพริก)  
บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง   

- เพื่อแก้ปัญหา   
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขท่ี  44169  ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  
ความลึกไม่น้อยกว่า  100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบนำ้พลังงาน
แสงอาทิตย์  ขนาด  2,500  วัตต์ 
 

- - - -  500,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

 
 

หน้า 11 
 

 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
36 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

พร้อมระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง   
(นายเฉลิมชัย  สรุิยันต์)  
บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง 

- เพื่อแก้ปัญหา 
ภัยแล้ง 

- โฉนดเลขท่ี 5162 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6  น้ิว     
ความลึกไม่น้อยกว่า 100  เมตร   
- พร้อมอุปกรณ์และระบบสูบนำ้
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,500วัตต ์
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - -  500,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- แก้ปัญหาภัยแล้ง  
ทำให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างดาด  
ค.ส.ล. คลองตาชม   
หมู่ที่  4  ตำบลทุ่งยั้ง   

- ป้องกันการกัด
เซาะของตลิ่ง 

- ก่อสร้างดาด ค.ส.ล. หนา 0.08  เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,564  ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - -  6,508,000 จำนวนแห่ง
ที่ได้

ดำเนินการ 

- ป้องกันการกัด
เซาะของตลิ่ง 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ตำบลทุ่งยั้ง  
หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง   

- เพื่อก่อสร้าง
สนามกีฬาตำบล
ทุ่งยั้ง ให้ได้
มาตรฐานเป็น
สถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย   
ใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ ส่งเสรมิ
การเล่นกีฬา
เสรมิสร้าง 
พลานามัยที่
สมบูรณ ์

- สนามฟุตซอล  ขนาดมาตรฐาน 
- อาคารอเนกประสงค์ 
- ระบบประปา 
- ถนน  ค.ส.ล. 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- รั้ว 
- ลานจอดรถ 
- ปรับปรุงห้องน้ำเดิม 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
 

- - - -  9,820,000 จำนวนแห่ง 
ที่ได้

ดำเนินการ 

- สนามกีฬาตำบล   
ทุ่งยั้งได้มาตรฐาน
เป็นสถานท่ีสำหรับ
ออกกำลังกาย     
ใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ ส่งเสรมิ
การเล่นกีฬา และ
เสรมิสร้าง 
พลานามัยทีส่มบูรณ ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
39 โครงการก่อสร้างถนน  

ค.ส.ล. ซอยสวนโกศัย  ตั้งแต่
บ้านนายดำเนิน ถึงทางหลวง 
อบจ.อต.ถ. 1-021 หมู่ที่ 6 
ตำบลทุ่งยั้ง   

- เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

- ถนน  ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  550  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  2,200  
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
 

- - - -  3,525,000 ถนน ค.ส.ล  
พื้นที่เทคอนกรีต  
ไม่น้อยกว่า 
2,200 ตาราง
เมตร 
 

- การคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. บริเวณหน้าบ้าน 
นายสมาน  คล้ายชม   
หมู่ที่  6  ตำบลทุ่งยั้ง   
 
 
 
 
 

- เพื่อการ
คมนาคมที่
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

- ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า  600  
ตารางเมตร 
- ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 416.50 
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - -  707,000 - ถนน ค.ส.ล 
พื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า   

  600 ตาราง
เมตร 
- ถนน ค.ส.ล 
พื้นที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า   

  416.50 
ตารางเมตร 

- การคมนาคม
ที่สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงรั้วประปา
หมู่บ้านบรเิวณโรงเรยีน    
ลับแลศรีวิทยา หมู่ท่ี 3  
ตำบลไผล่้อม   
 

- เพือ่ความ
ปลอดภัยของ
ระบบประปา
หมู่บ้าน    

- รั้วตะแกรงเหล็ก  ขนาดสูง  2.00  เมตร  
ความยาว  120  เมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 176,300  - รั้ว ความยาว  
120  เมตร   

ระบบประปา
หมู่บ้าน มีรั้ว
รอบขอบชิด
และมีความ
ปลอดภัย  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
42 โครงการติดตั้งหม้อแปลง

ไฟฟ้า ขนาด 50 เควีเอ     
3 เฟส  4  สาย  บริเวณ
ระบบประปาหมูบ่้าน   
แบบบาดาลขนาดใหญ่        
หมู่ที่ 3  บ้านเกาะตาเพชร 
ตำบลไผล่้อม   

- เพื่อใช้กับ
ระบบประปา
หมู่บ้าน เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับ
อุปโภค บริโภค 

- งานแรงสูงภายใน 
- งานไฟฟ้าแรงต่ำ 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
 

- - - -  377,000 หม้อแปลงไฟฟ้า 
ขนาด 50 เควี
เอ     3 เฟส  4  
สาย 

- คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดี
ขึ้นและมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

43 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่  บริเวณ  
รพ.สต.ไผล่้อม  หมู่ที่  1  
ตำบลไผล่้อม   

- เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น
และมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน           
ขนาด  10  ลบ.ม./ช่ัวโมง 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - -  5,176,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน     

แบบบาดาล
ขนาดใหญ ่

- คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดี
ขึ้นและมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา  หมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่  บริเวณ
หลังอาคารเอนกประสงค์
บ้านป่าแดด  หมู่ที่  6  
ตำบลไผล่้อม   

- เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น
และมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน        
ขนาด  10  ลบ.ม./ช่ัวโมง 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
 

- - - -  5,287,000    ระบบประปา
หมู่บ้าน     

แบบบาดาล
ขนาดใหญ ่

- คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดี
ขึ้นและมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 17  พ.ศ. 2565 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
45 โครงการก่อสร้างราว

บันไดพร้อมปแูผ่นกันลื่น
บริเวณหอประชุมเวียง
เจ้าเงาะ 1    

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ราวบันไดพร้อมปูแผ่น
กันลื่นบริเวณหอประชุม
เวียงเจ้าเงาะ 1   

-  งานราวบันไดสแตนเลส  ขนาด 
13.70  เมตร 
-  งานปูพ้ืนยางกันลื่น  ขนาด  23  
ตารางเมตร 
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

 - - - - 35,000     ราวบันได
พร้อมปูแผ่น

กันลื่น 
จำนวน 
1 แห่ง 

 

 ราวบันไดพร้อมปู
แผ่นกันลื่นบริเวณ
หอประชุมเวียงเจ้า
เงาะ 1 ทำให้เกิด
ความสะดวกและ
ปลอดภัย  

สำนักปลดั 

46 โครงการจดัทำป้าย
สำนักงานเทศบาล 
ตำบลทุ่งยั้ง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ป้ายสำนักงานเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้งบริเวณ
ทางเข้า  สำนักงาน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง   
หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งยั้ง   

- งานปรับพื้นที ่
- งานฐานราก 
- งานโครงสร้าง 
- งานทาสี 
- งานพ่นสีตัวอักษร 
 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

 - - - - 29,600   จัดทำป้าย
สำนักงาน

เทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง 

จำนวน 
1 แห่ง 

 

  ป้ายสำนักงาน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
บริเวณทางเข้า  
สำนักงานเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง  เห็นได้
ชัดเจนและมีความ
สวยงาม 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน 
แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ์               
(โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้าน         
นายขวัญหล้า อ่ิมเอิบ หมู่ที่ 1 
ตำบลไผล่้อม) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้าน          
นายขวัญหล้า อ่ิมเอิบ หมู่ที่ 1 
ตำบลไผล่้อม ตามประมาณการ    
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

- - - - 77,000 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

48 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ์               
(โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายสนอง 
ดีเนียม หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอยบ้านนายสนอง 
ดีเนียม หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งยั้ง 
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- - - - 104,000 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 17  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
3 
 

 
285,600 

 
 
 

 
3 

 
285,600 

รวม - - - - - - - - 3 285,600 3 285,600 
รวมท้ังสิ้น - - - - - - - - 3 285,600 3 285,600 
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แบบ ผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้าน
นายขวัญหล้า อิ่มเอิบ หมู่ที่ 1 
ตำบลไผล่้อม ) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอยบา้นนาย 
ขวัญหล้า อิ่มเอิบ หมู่ที่ 1 ตำบล
ไผล่้อม  ตามประมาณการการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

- - - - 77,000 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้า
สาธารณะ 

จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้าน
นายสนอง  ดีเนียม หมู่ที่ 4  
ตำบลทุ่งยั้ง) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอยบ้านนายสนอง 
ดีเนียม หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งยั้ง 
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- - - - 104,000 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้า
สาธารณะ 

จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    แบบ  ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 17  พ.ศ. 2565 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
1 โครงการขุดลอกคลองตะกู

จากหลังบ้าน สท.ประยุทธ 
ถึงบ้าน พ.ท.สำเริง โพธสิัตย ์
หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งยั้ง 
 
 
 
โครงการลำดับท่ี 67 หน้า 82 
เปลีย่นแปลงแผน ครั้งท่ี 17 
พ.ศ. 2565 

เพือ่ให้การระบายน้ำ
สะดวกดีขึ้น และ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

- ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง     
4.00 -  5.00 เมตร             
ยาว 300 เมตร                         
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 28,700 ขุดลอกคลอง
ระยะทาง  
300 เมตร 

 

การระบายน้ำ
สะดวกและแกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 

เหตุผลและความจำเป็น   ตามที่กองช่างได้สำรวจประมาณการค่ากอ่สร้าง ไว้ตามแผนเดิม    งบประมาณ 178,000 บาท  แต่เนื่องจากพื้นที่หน้างานในปัจจุบันสามารถขุดไดล้ึกประมาณ 50 เซนตเิมตร                  
และราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน ทำใหง้บประมาณค่าก่อสร้างลดลง   
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา                   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
2 โครงการขุดลอกลำเหมือง

กลางตั้งแต่ฝายตราดถึง   
ทุ่งนาพญา หมู่ที่ 1 ตำบล
ทุ่งยั้ง 
 
 
 
โครงการลำดับท่ี 78 หน้า 83 
เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งท่ี 17 
พ.ศ. 2565 

เพื่อใหก้ารระบายน้ำ
สะดวกดีขึ้น และ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

- ขุดลอกลำเหมืองกลาง ขนาดกวา้ง 
4.50 - 5.00 เมตร ยาว 1,380 
เมตร ลึก 1.10 - 1.70 เมตร                        
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 52,900 ขุดลอกคลอง
ระยะทาง  

1,380 เมตร 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและแกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 

เหตุผลและความจำเป็น   ตามที่กองช่างได้สำรวจประมาณการค่ากอ่สร้าง ไว้ตามแผนเดิม    งบประมาณ 500,000 บาท  แต่เนื่องจากพ้ืนท่ีหน้างานในปัจจุบันสามารถขุดไดล้ึกประมาณ 1.10-1.70 เมตร              
และราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน  ทำให้งบประมาณค่าก่อสร้างลดลง   
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา                   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

)บาท(  
2562 

)าทบ(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
3 โครงการดาดคอนกรตีเสริม

เหล็กข้างลำเหมือง  
หน้าบ้านนายต่าย คล้ายชม 
หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง 
 
 
 
โครงการลำดับท่ี 88 หน้า 86 
เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งท่ี 17 
พ.ศ. 2565 

เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกดีขึ้น และ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

- ก่อสร้างดาด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 100 เมตร                                
- พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - - 204,000 เทดาด ค.ส.ล. 
พื้นที่ไม ่

น้อยกว่า 500 
ตารางเมตร 

 

การระบายน้ำ
สะดวกและแกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 

เหตุผลและความจำเป็น   ตามที่กองช่างได้สำรวจประมาณการค่ากอ่สร้าง ไว้ตามแผนเดิม  งบประมาณ 300,000 บาท  แต่เนื่องจากพื้นที่หน้างานในปัจจุบัน และราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน  ทำให้งบประมาณค่า
ก่อสร้างลดลง   
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  แผน ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน 
 

เพื่อใช้ในกิจการของ
เทศบาลและภายใน
ชุมชนเขตเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง 

จัดซื้อเต้นทผ์้าใบทรงโค้ง ขนาด 
4.00 x 8.00 เมตร เสาสูง 2.30 
เมตร ความหนาของเหล็ก 1.50 
มิลลเิมตร จำนวน 6 หลัง        
ราคาหลังละ 24,100 บาท   
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
 

- - - - 144,600 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อใช้ในกิจการของ
เทศบาลและภายใน
ชุมชนเขตเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง 

จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 
เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี ้
- สามารถเคลื่อนย้ายและลากจูงได้ 
- เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า 
- เป็นเครื่องยนต์ดเีซลหรือเบนซิน 
- มีชอ่งป้อนกิ่งไม้เข้าได ้
- มีช่องพ่นช้ินเศษไม้และท่อนไม้ที่
ย่อยแล้ว 
- สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า
หรือน้ำมัน 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
 

- - - - 150,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 
 

เพื่อใช้ในการขุดร่อง
ระบายน้ำภายในเขต
เทศบาลตำบลทุง่ยั้ง 
 

จัดซื้อบุ้งกี ๋Back hole oc 40 
สำหรับขดุวางท่อระบายน้ำ ขนาด
กว้าง 22 เซนตเิมตร ยาว 52 
เซนติเมตร ลึก 30 เซนตเิมตร 
จำนวน 1 อัน 
(จัดซื้อตามราคาท้องลาด) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

21,500 
 

กองช่าง 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ์การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใช้สำหรับปั้มน้ำ 
หรือสูบน้ำประปา 
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค   

ซัมเมริ์สสูบน้ำ (Submerse)  
จำนวน  1  ชุด 
- ขนาด 2  แรงม้า  14  ใบพัด 
1 เฟส 
- ขนาดทอ่ส่ง  2  นิ้ว 
พร้อมอุปกรณส์ายไฟ และ 
ฝาปิดบ่อ 
(จัดซื้อตามราคาทอ้งตลาด) 

- - - - 26,000 กองช่าง 
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