
 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 

รอบ 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติ 
สถานการณ์ด าเนินการ  

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ผลตัวชี้วัด 

1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 บ้านท่าข้าม ม.1 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 2 บ้านท่าข้าม ม.1   

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 บ้านขวากใต้ ม.4 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 บ้านขวากใต้ ม.4   

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 บ้านห้วยแล้ง ม.2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 บ้านห้วยแล้ง ม.2   

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายชูศักดิ์ บ้านท่าข้าม ม.1 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายชูศักดิ์ บ้านท่าข้าม ม.1   

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนห้วยปาคา บ้านขวากเหนือ ม.5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนห้วยปาคา บ้านขวากเหนือ ม.5   

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

6 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาโปน บ้านโล๊ะ ม.3 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาโปน บ้านโล๊ะ ม.3   

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยส้าน บ้านห้วยแล้ง ม.2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยส้าน บ้านห้วยแล้ง ม.2   

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

8 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ห้วยครก แยกแม่ฐาน บ้านโล๊ะ ม.3 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ห้วยครก แยกแม่ฐาน บ้านโล๊ะ ม.3   

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 



ล าดับ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติ 
สถานการณ์ด าเนินการ 

 
ผลตัวชี้วัด ด าเนินการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

9 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ห้วยจิงา บ้านท่าข้าม ม.1 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ห้วยจิงา บ้านท่าข้าม ม.1   

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

10 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนทางเข้าบ้านโบราณ บ้านขวากเหนือ ม.
5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนทางเข้าบ้านโบราณ บ้านขวากเหนือ 
ม.5 

  
  ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

11 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายบุญเพ็ง บุญมา บ้านวังผา ม.6 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายบุญเพ็ง บุญมา บ้านวังผา ม.
6 

  
  ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

12 
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านขวาก
เหนือ ม.5 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้าน
ขวากเหนือ ม.5   

  ท าให้ให้มรีางระบายน้ า
และไม่ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 

13 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตป่าสุสาน
พร้อมปรับปรุงห้องน้ า บ้านโล๊ะ ม.3 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตป่าสุสาน
พร้อมปรับปรุงห้องน้ า บ้านโล๊ะ ม.3   

  ประชาชนมีลานคอนกรีต
เสริมเหล็กใช้ในงานต่างๆ 

14 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต โรงเรียน
ผู้สูงอายุ บ้านโล๊ะ ม.3 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต โรงเรียน
ผู้สูงอายุ บ้านโล๊ะ ม.3   

  ประชาชนมีลานคอนกรีต
เสริมเหล็กใช้ในงานต่างๆ 

15 
โครงการก่อสร้างห้องน้ า บ้านขวากใต้ ม.4 โครงการก่อสร้างห้องน้ า บ้านขวากใต้ ม.

4   
  ประชาชนมีห้องน้ าสะอาด

ปลอดภัย 

16 
โครงการก่อสร้างอาคารเวทีกลางแจ้ง บ้าน
ห้วยแล้ง ม.2 

โครงการก่อสร้างอาคารเวทีกลางแจ้ง 
บ้านห้วยแล้ง ม.2   

  ประชาชนมีเวทีกลางแจ้ง
ใช้ในงานต่างๆ 

17 
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้าน
ป่าตึง ม.5 

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
บ้านป่าตึง ม.5   

  ประชาชนมีอาคาร
เอนกประสงค์ไว้ใช้งาน
ต่างๆ 

 



 

ล าดับ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติ 
สถานการณ์ด าเนินการ 

 
ผลตัวชี้วัด 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

18 
โครงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
4 บ้านโล๊ะ ม.3 

โครงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 บ้านโล๊ะ ม.3   

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

19 
โครงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
8 บ้านโล๊ะ ม.3 

โครงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 8 บ้านโล๊ะ ม.3   

  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

20 
โครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุต าบลท่า
ข้าม 

โครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุต าบลท่า
ข้าม   

  มีอาคารผู้สูงอายุมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย 

21 
โครงการต่อเติมอาคารพักศพและญาติ
พร้อมก่อสร้างห้องน้ า บ้านห้วยติ้ว ม.5 

โครงการต่อเติมอาคารพักศพและญาติ
พร้อมก่อสร้างห้องน้ า บ้านห้วยติ้ว ม.5 

   
 มีอาคารพักศพและญาติ

พร้อมห้องน้ า 

22 
โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่ป่าสุสาน บ้าน
ขวากใต้ ม.4 

โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่ป่าสุสาน 
บ้านขวากใต้ ม.4 

   
 พ้ืนที่ป่าสุสานได้รับการถม

ดินปรับปรุงพื้นที่ 

23 
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ห้องครัว 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ห้องครัว 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 

   
 มีห้องน้ าห้องครัวสะอาด

ถูกสุขลักษณะ 

24 
ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านท่า
ข้าม ม.1 ไม่น้อยกว่า 1,038 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ย 

ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านท่า
ข้าม ม.1 ไม่น้อยกว่า 1,038 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ย 

   
 ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

25 
ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านท่า
ข้าม ม.2 ไม่น้อยกว่า 1,388 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ย 

ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านท่า
ข้าม ม.2 ไม่น้อยกว่า 1,388 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ย 

    
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

26 
วางท่อระบายน้ าและก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโล๊ะ ม.3 

วางท่อระบายน้ าและก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโล๊ะ ม.3 

    - 



ล าดับ โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติ 
สถานการณ์ด าเนินการ 

 
ผลตัวชี้วัด ด าเนินการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

27 
ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านโล๊ะ 
ม.3 ไม่น้อยกว่า 470 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ย 

ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้าน
โล๊ะ ม.3 ไม่น้อยกว่า 470 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ย 

    
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

28 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
เชื่อม ซอย 4 บ้านขวากใต้ ม.4  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
เชื่อม ซอย 4 บ้านขวากใต้ ม.4  

    - 

29 
ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดบ้านขวาก
เหนือ ม.5 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดบ้าน
ขวากเหนือ ม.5 

    - 

30 
ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้าน
ขวากเหนือ ม.5 ไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ย 

ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้าน
ขวากเหนือ ม.5 ไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ย 

    
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

31 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังผา 
ม.6 จุดที่ 1 มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 167.50 
ตรม. และจุดที่ 2 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
167.50 ตรม. 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังผา 
ม.6 จุดที่ 1 มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 167.50 
ตรม. และจุดที่ 2 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
167.50 ตรม. 

    - 

32 
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมถมดิน ส านักงานเทศบาลต าบลท่า
ข้าม บ้านขวากเหนือ ม.5 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมถมดิน ส านักงานเทศบาลต าบลท่า
ข้าม บ้านขวากเหนือ ม.5 

    - 

 

 

 

 



สรุปรายงานผลการด าเนินการ รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ รายการ โครงการ 

โครงการที่สามารถด าเนินการ
ได้คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการที่สามารถด าเนินการ
ได้คิดเป็นร้อยละของเทศ

บัญญัติ 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 32 100 100 

2 ตั้งในเทศบัญญัติ 32 100 100 

3 สามารถด าเนินการได้ 20 62.50 62.50 

 


