
  ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการต่อเติม
ห้องน้ าผู้พิการ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องน้ า
ผู้พิการศูนย์บริการผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง 
2.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๕.๐๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้างก าหนด 

67,000 หมู่ที่ 9 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุง
อาคารเก็บของหมู่ที่ 
9 (ระยะที่ 2) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารเก็บของ หมู่ที่ ๙ 
(ระยะที่ ๒) ขนาดกว้าง ๘.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 80.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของ
เทศบาลต าบล 
แม่ท่าช้างก าหนด 

72,000 หมู่ที่ 9 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             



  ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างรั้ว
สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้าง หมู่
ที่ 9 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
สนามกีฬาเทศบาลต าบลแม่
ท่าช้าง จ านวน 
๒ ช่วง ความยาวรวมประตู  
3  จุด  70.43  เมตร  สูง  
1.80  เมตร รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
แม่ท่าช้างก าหนด 

266,000 หมู่ที่ 9 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้าง
ประตูเข้า - ออก ป่า
ช้าป่าแป๋ - โรงวัว 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตู
เหล็กล้อเลื่อน  สูง  1.55  
เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร 
พร้อมอุปกรณ์และก่อสร้างรั้ว
ปูน สูง ๑.๘๐ เมตร ยาวรวม 
๖.๒๐ เมตร รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง
ก าหนด 

45,000 หมู่ที่ 7 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             



  ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 1 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร 
ลึก ๑.๑๒ เมตร ยาว ๕.๐๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบ
และประมาณการของเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้างก าหนด 

34,000 หมู่ที่ 6 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1   
ชุมชนเจริญทรัพย์ 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง ๐.๗๐  เมตร ลึก 
๐.๘๐ เมตรยาวรวม ๘๐.๐๐ 
เมตร และวางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  
0.50  เมตร  จ านวน  38 
ท่อน และวางวางท่อระบาย
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด  0.60 เมตร 

350,000 หมู่ที่ 7 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             



  ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  จ านวน ๑๑ ท่อน บริเวณซอย 
๑ ฝั่งซ้าย ชุมชนเจริญทรัพย์ 
ลงล าเหมืองแม่ขัก 
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้างก าหนด 

               

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๙ ขนาดปากกว้าง 
๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร 
ความยาวรวม ๗๙ เมตร  
เริ่มตั้งแต่บ้านนางจันทร์ติ๊บ ใจ
โต ถึง หน้าบ้านนาอัมพร อิน
ตากาด 
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้างก าหนด 

136,000 หมู่ที่ 7 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             



  ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการขยายผิว
จราจร  หมู่ที่ 7 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อน
กันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก สูง  
1.50 เมตร หนาบน ๐.๑๕ 
เมตร หนาล่าง ๐.๒๐ เมตร 
ยาว ๑๕ เมตร และขยายถนน 
คสล.กว้าง 1.15 -0.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๑๒.๐๐ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้างก าหนด 

60,000 หมู่ที่ 7 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



  ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างถนนแบบ
โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1, 
9, 6 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าโซ
ล่าเซลล์ ถนนเลียบคลอง
ชลประทานซอย ๒๑ ซ้าย(ฝั่ง
ขวา) หมู่ที่ ๑, 9, 6 เริ่มหน้า
บ้านนายจรูญ แก้วมณี  
ถึงป่าช้าบ้านดงหลวง พร้อม
อุปกรณ์ประกอบครบชุด  
จ านวน  15  จุด รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการ
ของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง
ก าหนด 

315,000 หมู่ที่ 1 ,9 
, 6 

ทต.แม่ท่า
ช้าง 

กองช่าง             

10 โครงการติดตั้งระบบ
สูบน้ าบาดาล หมู่ที่ 
8 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า 
 (submersible pump) 
พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกัน
น้ า และอุปกรณ์ปากบ่อ ๑ ชุด 
และเดินท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว 
ชั้น ๑๓.๕ ไปถังกรอง 

120,000 หมู่ที่ 8 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             



  ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้างก าหนด 

               

11 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนางทัศนา 
บัวขาว หมู่ที่1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 4.20  
เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ 
ตารางเมตร 
ตรงปากทางซอยเข้าบ้านนาง
ทัศนา บัวขาว หมู่ที่ ๑ 
รายละเอียด 
ตามแบบและประมาณการ
ของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง
ก าหนด 

26,600 หมู่ที่ 1 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             

 
 
 



  ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
ชุมชนธารอิงดอย  
(ระยะที่ 2) หมู่ที่ 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนธาร
อิงดอย  
หมู่ที่ ๑ โดยจัดซื้อดวงโคมไฟ
ถนน LED ขนาด ๕๐ วัตต์/
แสงขาว จ านวน ๑๙ ชุด 
พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตาม
แบบและประมาณการของ
เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง
ก าหนด 

36,000 ชุมชนธาร
อิงดอย 
หมู่ที่ 1 

ทต.แม่ท่า
ช้าง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



  ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการปรับปรุง
ราวกันตกถนนสาย 
ชม.ถ.204-01 หมู่
ที่ 8 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างานทาสีน้ ามัน
(สีขาว+สีแดง) และปรับปรุง
ราวกันตก 
ความยาวรวม  ๔๗๒ เมตร 
และทาสีน้ ามันพลาสติกเสา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ราวกัน
ตกจ านวน ๑๒๗ ต้น 
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้างก าหนด 

30,000 หมู่ที่ 8 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



  ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ติดตั้งระบบสูบน้ า
บาดาล หมู่ที่ 6 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า 
 (submersible pump) 
พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกัน
น้ า และอุปกรณ์ปากบ่อ ๑ ชุด 
และเดินท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว 
ชั้น ๑๓.๕ ไปถังกรอง 
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้างก าหนด 

120,000 หมู่ที่ 6 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



  ผด  2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ด าเนินการเอง 

 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับประชาชนเชิงรุก 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ติดตั้งระบบสูบน้ า
บาดาล หมู่ที่ 7 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า 
 (submersible pump) 
พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกัน
น้ า และอุปกรณ์ปากบ่อ ๑ ชุด 
และเดินท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว 
ชั้น ๑๓.๕ ไปถังกรอง 
รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณการของเทศบาล
ต าบลแม่ท่าช้างก าหนด 

120,000 หมู่ที่ 7 
ทต.แม่ท่า

ช้าง 

กองช่าง             

 
 


