ผ. ๐๑

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อให้การคมนาคมมี
คสล.พร้อมคูระบายน้ํา ความสะดวกสบาย
ซอยมัสยิด
-เพือ่ ให้สามารถระบายน้ํา
ได้สะดวก และรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖๓๗,๐๐๐.๒.๖๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร (งบเทศบาล)
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่นอ้ ยกว่า
๒๐๕.๔๐ ตารางเมตร
-ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.
ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก
๐.๔๐ เมตร ความยาวสองข้าง
ถนนไม่น้อยกว่า ๑๕๘ เมตร
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ สาย

-ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย
-สามารถระบายน้ํา
ได้สะดวก และ
รวดเร็วลดปัญหา
น้ําท่วมขัง

กองช่าง

๔๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒

โครงการปรับปรุงถนน -เพื่อให้การคมนาคมมี
เทศบาล ๓
ความสะดวกรวดเร็ว

๓

โครงการก่อสร้างพื้น
คอนกรีตร่องน้ํา
บริเวณสะพาน ถนน
เทศบาล 3

๔

โครงการก่อสร้างถนน -เพื่อให้การคมนาคมมี
คสล. สายหลัง
ความสะดวกสบาย
ไปรษณีย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตขนาดกว้างเฉลี่ย
๖.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า ๓,๓๘๐.๐๐ ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด

-ลดปัญหาน้ําท่วมขัง
-ก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต
-เพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่
ยุง
ดําเนินการไม่น้อยกว่า
๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด
-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๔๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล/
เงินอุดหนุน)

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ สาย

-ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

๒๓๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

-

-

๑ แห่ง

-การระบายน้ํา
สะดวกรวดเร็ว ลด
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

๗๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

-

-

๑ สาย

-ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

๔๒

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕

โครงการก่อสร้างคู
-เพื่อให้สามารถระบายน้ํา -ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.
ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร
ระบายน้ํา คสล. ถนน ได้สะดวก
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร
เทศบาล ๒
-ป้องกันน้าํ ท่วมขัง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
๒๑๕.๐๐ เมตร ายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

๖

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง ถนน
เทศบาล ๒

-เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๒๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-ก่อสร้างถนนแอสฟัล์ทติก
๔๕๐,๐๐๐.คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาด
(งบเทศบาล)
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๐๕ เมตร
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย
๕.๒๐เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า ๑,๐๒๘.๐๐ ตาราง
เมตร ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด

-

-

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ สาย

-ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

-

๑ สาย

-ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง
๔๓

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๗

โครงการขุดลอกคู
คลองในเขตเทศบาล

๘

โครงการขุดลอกร่องคู -สามารถระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว
ระบายน้ํา

๙

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณ
สะพานทางเดินเท้า
หลังโรงเรียนเมธา
วิทยา

-เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

๑๐ โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลานกีฬา

-เพื่อให้มีสถานที่ออก
กําลังกาย กรณีฝนตก

๒๕๖๑
(บาท)
๖๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖๐,๐๐๐.๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๑ สาย -สามารถระบายน้ํา
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ได้สะดวก

๑๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๑๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน ๓๐ ต้น
รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด

-

๑,๐๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
กีฬา รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด

-

๒,๒๙๙,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

-

-ก่อสร้างศาลา คสล.
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๓.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด

-

๒๒๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให้สามารถระบายน้ํา -ขุดลอกคูคลองในเขต
เทศบาล
ได้สะดวก
-ป้องกันน้ําท่วมขัง

๑๑ โครงการก่อสร้างศาลา -เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
ที่พักบริเวณสะพาน หย่อนใจ
เทศบาล ๓

-ขุดลอกคูดินในเขต
เทศบาล

-

กองช่าง/กอง
งานที่เกี่ยวข้อง

-สามารถระบายน้ํา
ได้สะดวกรวดเร็ว
สามารถป้องกันน้ํา
ท่วมขัง
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

๑ แห่ง

-ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย

กองช่าง

๑ หลัง

-ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ แห่ง

กองช่าง
๔๔

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๒ โครงการถมดินปรับ
พื้นที่บริเวณสระน้ํา
ถนนเทศบาล ๕

-เพื่อการสาธารณ
ประโยชน์ของประชาชน

-ถมดินบริเวณสระเก็บน้ํา
รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด

๑๓ โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้ําพร้อม
ฟุตบาท บริเวณถนน
ตรัง - ปะเหลียน

-เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้สะดวกรวดเร็ว

-ก่อสร้างคูระบายน้ําพร้อม
ฟุตบาทรายละเอียดตาม
แบบของกรมทางหลวง
กําหนด

๑๔ โครงการก่อสร้างรั้ว
สนามฟุตบอล

-เพื่อปรับปรุงสภาพทั่วไป -ก่อสร้างรั้ว คสล. ความ
ของสนามฟุตบอลให้เป็น ยาวรวมไม่น้อยกว่า
๑๕๔.๐๐ เมตร
ระเบียบเรียบร้อย
รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด

๑๕ โครงการก่อสร้างลาน -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
คสล. ศูนย์พัฒนาเด็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
เล็ก

-ก่อสร้างลาน คสล. ขนาด
กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว
๑๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร และขนาดกว้าง
๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า
๔๓๔.๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ แห่ง

-ประชาชนมีสถานที่
ทําสาธารณประโยชน์

กองช่าง

-

๑๒,๐๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล /
เงินอุดหนุน)

-

-

๑ สาย

-เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ําได้สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

-

๗๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

-

๑ รั้ว

-สภาพแวดล้อมของ
สนามฟุตบอลมีความ
สวยงาม

กองช่าง

๓๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

-

-

๑ แห่ง

-สภาพภูมิทัศน์
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สวยงาม

๔๕

กองช่าง/
กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-

๑๖ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
เทศบาล ๒ ซอย ๑

-เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว

-ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า ๓๖๘.๐๐ ตาราง
เมตร ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด

๑๗ โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้ํา คสล.
บริเวณถนนเทศบาล
๕ (ฝั่งซ้าย)

-เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้สะดวกรวดเร็ว
-แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

-ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.
ตอนที่ ๑ ขนาดกว้าง
๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย
๐.๔๐ เมตร ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐
เมตร
ตอนที่ ๒ ขนาดกว้าง
๐.๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย
๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด

-

-ติดตั้งเสาไฟฟ้า จํานวน
๖ ต้น

-

๑๘ โครงการก่อสร้างติดตั้ง -เพื่อความปลอดภัยใน
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ ชีวิตและทรัพย์สินของ
สะพานท่าเทียบเรือ ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๓,๐๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล/
เงินอุดหนุน)

-

๕๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ สาย

-ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

-

๑ สาย

-สามารถระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว ลด
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

-

๖ ต้น

๔๖

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๙ โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. ข้าม
คลอง ถนนเทศบาล
๔ ไปศาลเจ้า
ฮกเต็กซือ

-เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกสบาย
-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม

-ก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร
ยาว ๒๕.๐๐ เมตร
รายละเอียด ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด

๒๐ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อม
คูระบายน้ํา ถนน
เทศบาล ๕ ซอย ๖

-เพื่อให้การคมนาคม
มีความสะดวกรวดเร็ว
-เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้สะดวก

-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว
๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐
ตารางเมตร ตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด
-ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.
กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก
๐.๔๐ เมตร ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐
เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๑,๕๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

๘๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๒๕๖๔
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑
สะพาน

-ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกสบาย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม

กองช่าง

๑ สาย

-ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
-สามารถระบายน้ํา
ได้สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

๔๗

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๑ โครงการก่อสร้างวาง -เพื่อให้สามารถระบายน้ํา
ท่อระบายน้ํา คสล. ได้สะดวกรวดเร็ว
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

-ก่อสร้างวางท่อ คสล.
ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร
ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร
รายละเอียด ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด

-เพื่อให้การคมนาคมมี
๒๒ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายหลัง ความสะดวกรวดเร็ว
โรงเรียนบ้านท่าข้าม

-ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๖๐๘.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า ๒,๔๓๒.๐๐ ตาราง
เมตร ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด

-

-เพื่อความสะอาดของน้ํา -ขุดลอกสระน้ําบริเวณ
ในการใช้อุปโภคบริโภค หลังศาลาบําเพ็ญกุศลศพ

-

๒๓ โครงการขุดลอก
สระน้ําหลังศาลา
บําเพ็ญกุศลศพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

-

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ สาย

-เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ําได้สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

๒,๕๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล/
เงินอุดหนุน)

-

๑ สาย

-ผู้สัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

๔๘

๑ แห่ง

-ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ประชาชนสามารถใช้เป็น -ก่อสร้างทางเดินเท้า
๒๔ โครงการก่อสร้าง
ทางเดินเท้า บริเวณ ทางเดินออกกําลงกาย คสล. รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด
ถนน เทศบาล ๕

-

-

-

๑,๖๐๐,๐๐๐.- ๑ แห่ง
(งบเทศบาล/
เงินอุดหนุน)

-ประชาชนมีทาง
สําหรับใช้เป็น
ทางเดินออกกําลัง
กายและพักผ่อน
หย่อนใจ

๒๕ โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ํา คสล.
ถนนเทศบาล ๖

-

-

-

๒,๕๓๐,๐๐๐.- ๑ สาย
(งบเทศบาล/
เงินอุดหนุน)

-สวามารถระบายน้ํา
ได้สะดวก รวดเร็ว

-เพื่อให้สามารถระบาย
น้ําได้สะดวกรวดเร็ว

-ก่อสร้างถนนคูระบายน้ํา
คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐
เมตร ความยาวสองข้าง
ถนนไม่น้อยกว่า
๗๒๐.๐๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

๔๙

๒๖ โครงการจัดทําป้าย -เพื่อความเป็นระเบียบ
ชื่อถนน ซอย ในเขต เรียบร้อยของบ้านเมือง
เทศบาล

-รื้อถอน ติดตั้งป้ายชื่อ
ถนน ซอย ให้มีความ
เหมาะสม

๑๒๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

-

-

-เพื่อความน่าอยู่และ
๒๗ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงบริเวณวง ความสวยงามของ
เวียน ถนนเทศบาล ๑ บ้านเมือง

-ก่อสร้างปรับปรุงบริเวณ
วงเวียนถนนเทศบาล ๑
ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด

-

๑,๐๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

-

๑ แห่ง

-บ้านเมืองมีความ
สวยงาม

กองช่าง

-บ้านเมืองมีความ
สวยงาม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๘ โครงการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม

-เพื่อให้มีผังเมืองรวมที่
เทศบาลดําเนินการ
ร่วมกับประชาชน

-วางและจัดทําผังเมือง
รวม

-

๒๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๑๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

๒๙ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซุ้มประตู
รู้รักสามัคคี

-เพื่อความน่าอยู่และ
ความสวยงามของ
บ้านเมือง

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัด
สวน ติดตั้งไฟประดับ

-

๒๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-มีผังเมืองรวมที่
ประกาศเป็นกฏ
กระทรวงบังคับใช้
ได้จริง

๑ แห่ง

-เทศบาลมีความ
สวยงาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

๕๐
รวม

๒๙ โครงการ

-

-

๔,๙๔๗,๐๐๐.- ๒๒,๑๗๙,๐๐๐.- ๕,๘๖๐,๐๐๐.- ๔,๒๙๐,๐๐๐.-

-

-

-

-

๑.๒ แผนงาน งบกลาง
ที่
๑

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดการ
-เพื่อความปลอดภัยใน
จราจรในเขตเทศบาล ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

๑ โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การจัดการจราจร เช่น
ทาสีตีเส้น แผงกัน
สัญญาณไฟจราจร ป้าย
จราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการควบคุมการสัญจร
และอื่นๆ ที่มีลักษณะ
ดังกล่าว
-จัดทําเส้นทางจักรยาน
พร้อมป้ายหรือ
เครื่องหมายจราจร
-

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐.๒๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐.-ประชาชนมีความ สํานัก
(งบเทศบาล)
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลัดเทศบาล
ทรัพย์สิน

๕๑

๒๐๐,๐๐๐.-

๒๐๐,๐๐๐.-

๒๐๐,๐๐๐.-

๒๐๐,๐๐๐.-

-

-

-

