
 
  

  
 
 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4/2564 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

 

 

 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 





๑ 
 

๑ 
 

แบบ ผ.0๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4/2564 
เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร ์

 
 

(พ.ศ. ๒๕๖1) (พ.ศ. ๒๕๖2) (พ.ศ. ๒๕๖3) (พ.ศ. ๒๕๖4) (พ.ศ. ๒๕65) รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ 
ให้มีประสิทธภิาพคุณภาพ 

            

 -แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - 1 150,000 1 150,000 2 300,000 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - 1 108,000 1 108,000 2 216,000 

รวม - - - - - - 2 258,000 2 258,000 4 516,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            

 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 25 16,102,500 25 16,102,500 50 32,205,000 

รวม - - - - - - 25 16,102,500 25 16,102,500 50 32,205,000 
-แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - 1 430,000 1 430,000 2 860,000 

รวม - - - - - - 1 430,000 1 430,000 2 860,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - 27 16,790,500 27 16,790,500 54 33,581,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4/2564 

 เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตรก์ารบริหารราชการให้มีประสิทธภิาพ คุณภาพ  

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 

- เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย 
บนท้องถนนในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค 
และผูส้ัญจรผ่านไป-มา  
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนสามารถตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

- - - 150,000 150,000 เทศบาลต าบล
ตลาดแค มี
ระบบรักษา
ความ
ปลอดภัย 
บนท้องถนน  
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มมากข้ึน 

ส านัก 
ปลัด 
เทศบาล 

รวม 1     โครงการ - - - - - 150,000 150,000 - -  
 
 
 

  แบบ ผ.02 



๓ 
 

๓ 
 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖
6 

(บาท) 

๒๕๖
7 

(บาท) 

๒๕๖
8 

(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมา
ท าความสะอาด
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

1. เพื่อดูแลความสะอาด บ ารุงรักษา
และปรับปรุงภูมิทัศนภ์ายใน - 
ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลตลาดแค 
2. เพื่อดูแลความสะอาด บ ารุงรักษา
และปรับปรุงภูมิทัศนภ์ายใน – 
ภายนอกอาคารร้านค้าชุมชนเทศบาล
ต าบลตลาดแค บริเวณสวนหย่อม
บริเวณ รอบอาคารร้านค้าชุมชน 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

จ้างเหมาบุคคล
จ านวน 1 คน   
จ านวน 12 เดือน   
รักษาความสะอาด
อาคาร  
จ านวน  2 แห่ง 
ได้แก่  
1.อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลตลาด
แค 
2.อาคารร้านค้า
ชุมชนเทศบาลต าบล
ตลาดแค  
 
 
 
  

- - - 108,000 108,000 ได้พนักงานท า
ความสะอาด  
จ านวน 1 คน   

1.อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลตลาดแค และ 
2.อาคารร้านค้าชุมชน
เทศบาลต าบลตลาดแคมี
ความสะอาดทั้งภายใน – 
ภายนอก และพื้นที่
โดยรอบอาคารได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
  

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 1 โครงการ - - - - - 108,000 108,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเทศบาล 7 (บา้นนายสร้อย กลมกลาง ถึง บ้าน       
นายพุฒชง วงค์อิน ) (เลียบล าธารปราสาท) ชุมชนตลาด
แค ตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15 ต าบลธารปราสาท  
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
ผิวถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 908.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมน่้อยกว่า 
3,632.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินเดิม 
รายละเอียด 
1. รื้อผิวจราจร คสล. เดิม กวา้ง 4.00 เมตร   ยาว 
350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,400.00 ตารางเมตร 
2. เสริมดินพร้อมบดอัดแน่น 
- ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 – 5.00 เมตรสูง 0.50 เมตร ยาว 
438.00 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,664 ลบ.ม. 
- ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 – 5.00 เมตร สูง 0.80 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
 730.00 ลบ.ม. 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 
(กองช่าง) 

ถนนสัญจรไปมาสะดวก 
และได้มาตรฐานเพื่อให้มี
ถนนที่ได้มาตรฐานในการ
สัญจรไป-มา และ
ปลอดภัย 

ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งเหนือ 
และประชาชนที่
สัญจรผ่านไป-มา 

- - - 2,948,000 2,948,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน
ในชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งเหนือ   
จ านวน 1 สาย 
 

จ านวน 1 
สาย ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา  
และปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 

 
 



๕ 
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- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่
คาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2 ก่อสร้างอาคารระบายน้ า 
แบบท่อกลม 4 ช่อง ขนาด Ø 0.80x5.00 เมตร 
โดยติดต้ังประตูระบายน้ าแบบพวงมาลยัมือหมุน  
พร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 
(กองช่าง) 

เพื่อใช้ควบคุมปริมาณของ
น้ าในล าธารปราสาทให้ได้
ระดับตามต้องการ 

ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2 
ต.ธารปราสาท  
อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 

- - - 370,000 370,000 มีประตู
ปิด - เปิด 
ระบายน้ า
ได้
มาตรฐาน
และ
แข็งแรง  
จ านวน 1 
แห่ง 

มีบานปะ
ตู 
ปิด – 
เปิด ที่ได้
มาตรฐาน 
และ
คงทน
ถาวร 
เกิดความ
สะดวก 
ในการ
ท างาน 

กองช่าง 

3 โครงการยกระดับถนน คสล.พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ าและบ่อพักน้ า คสล. ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12 
ถนนเทศบาล ซอย 9/3 (บ้านางละเอียด               
ญาติกลาง ถึงบ้านนางประกอบ หา่งกลาง)  
ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
- รื้อ/ยกระดับถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 351.00 ตร.ม. พรอ้มไหล่
ทางดินเดิมตามสภาพ 
- ก่อสรา้งท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพกั คสล. จ านวน 10 บ่อ รวมความยาว  
91.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ตลาดแคก าหนด     
(กองช่าง) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การสัญจรไปมาที่สะดวก
และได้มาตรฐานพร้อมทั้ง
เปน็การระบายน้ าที่ทว่ม
ขังและการกัดเซาะถนน 

ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 
12 และประชาชนที่
สัญจรผ่านไป-มา 

- - - 500,000 500,000 ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
และท่อ
ระบายน้ า 
1 สาย 

- ถนนที
ได้
มาตรฐาน
และ
คงทน
ถาวรเกิด
ความ
สะดวกใน
การ
สัญจร 
- จ านวน
พื้นที่น้ า
ท่วมขัง
ลดลงละ
ป้องกัน
น้ าท่วม 

กองช่าง 

 



๖ 
 

๖ 
 

 
 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

4 โครงการขุดลอกแหล่งกกัเก็บน้ า (บริเวณโรงสูบน้ าผลิตประปา) 
เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จงัหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
ด าเนินการขุดลอกระยะทาง 190.00 เมตร ขนาดปากกวา้ง 
20.00 เมตร ก้นคลองกวา้ง 15.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุด 7,980 ลบ.ม. พรอ้มเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคบริโภค 

เขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

- - - 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บน้ า 
ไว้อุปโภคบริโภค 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน 
มีน้ าใช ้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า และบ่อพักน้ า 
คสล. ถนนเทศบาล ซอย 20/3 (บ้านนางประคอง ใบโพธิ ์– บ้าน
นางบุญเล้ียง แกว้ระวัง) ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2  
ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 
รายละเอียด 
- รื้อ และ ยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00-3.50 เมตร ยาว 
131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.50 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงดินตามสภาพพื้นที ่
- ก่อสรา้งท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 12 บอ่ รวมความยาว 131.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 
(กองช่าง) 
 

เพื่อให้ได้ถนนที่
ได้มาตรฐานใน
การสัญจร ไป-
มา และระบาย
น้ าได้ดี ป้องกัน
น้ าท่วมขัง 
 

ชุมชนตลาดแค 
หมู่ที่ 2 

- - - 500,000 500,000 ถนนพร้อมระบบ
ระบายน้ าได้
มาตรฐาน  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
คงทนถาวร มี
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

๗ 
 

 
 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

6 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนน 
เทศบาล ซอย 17 (บ้านนายพราหมณ์  
เจริญสุข ถึงบ้านนายสุบิน รัตจรรยา) ชมุชน
ตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที ่15  
ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวดั
นครราชสีมา 
รายละเอียด 
- รื้อ/กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาวประมาณ 150.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป-มา  

ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งเหนือ 
หมู่ที่ 15 

- - - 495,000 495,000 ถนน คสล.  
จ านวน 1 สาย 

มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
คงทนถาวร มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา และ
ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังภายในชุมชน 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า 
ถนนเทศบาล ซอย 11 (บ้านนางสะอิ้ง 
สเปท ถึง บ้านนางมานะ การบุญ) ชุมชน
ส าโรงตะวันออก หมู่ที ่1 ต าบลธารปราสาท 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
- รื้อ และยกระดับถนน คสล. กว้าง 3.50 – 
3.90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร  
- ก่อสรา้งท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพกั คสล. 15 บ่อ รวม
ความยาวประมาณ 128 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป-มา และระบายน้ าได้
ดี ป้องกันน้ าทว่มขัง 

ชุมชนส าโรง
ตะวันออก หมู่ที ่1 

- - - 680,000 680,000 ถนนพร้อมระบบ
ระบายน้ าได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
คงทนถาวร มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไป-มา และ
ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังภายในชุมชน 

กองช่าง 

 



๘ 
 

๘ 
 

 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า ถนนเทศบาล
ซอย 11/1 บ้านนางอุย๋ ตีบกลาง ถึง บา้นนางไหม้        
ทองจ านง) ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ที ่1              
ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 
รายละเอียด 
- รื้อและยกระดับถนน คสล. กว้าง 2.90 – 3.40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว75 เมตร หรอืมพีื้นที่ก่อสร้าง        
ไม่น้อยกวา่ 231 ตารางเมตร 
- ก่อสรา้งท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร  
พร้อมบ่อพกัน้ า คสล. 9 บ่อ รวมความยาว 75 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป-มา และระบายน้ าได้
ดี ป้องกันน้ าทว่มขัง 

ชุมชนส าโรง
ตะวันออก หมู่ที ่1 

- - - 400,000 400,000 ถนนพร้อมระบบ
ระบายน้ าได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
คงทนถาวร มี
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ า ถนนเทศบาล
ซอย 14 (บ้านนายพิบูลย์ อุ่นชยั ถึงบ้านนางน้อม สุขเสนี) 
ชุมชนส าโรงตะวันออก หมู่ที ่1 ต าบลธารปราสาท          
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
- รื้อ และยกระดับถนน คสล. กว้าง 3.00 – 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 126.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 378 ตารางเมตร  
- ก่อสรา้งท่อระบายน้ า คสล. Ø0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั
น้ า คสล. จ านวน 14 บ่อ รวมความยาว 126.00 เมตร 
และเช่ือมท่อระบายน้ าเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ตลาดแคก าหนด 
 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป-มา และระบายน้ าได้
ดี ป้องกันน้ าทว่มขัง 

ชุมชนส าโรง
ตะวันออก  
หมู่ที่ 1 

- - - 700,000 700,000 ถนนพร้อมระบบ
ระบายน้ าได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
คงทนถาวร มี
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 



๙ 
 

๙ 
 

 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ส านกังานเทศบาลต าบลตลาด
แค ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที่ 12 ต าบลธารปราสาท      
อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
จ านวน 2 อาคาร ขนาดกวา้ง 11.00 เมตร และ 16.50 
เมตร ลึก 5.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร รวมจอด
รถยนต์ได้ จ านวน 7 คัน  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด (ส านักปลัดฯ) 

- เพื่อบริการ
ประชาชนที่เข้ามา
ติดต่อราชการ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลตลาดแค  

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ตลาดแค 

- - - 265,000 265,000 มีอาคารโรงจอด
รถยนต์บริการ
ประชาชน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การจอดรถยนต์ 

ส านักปลัดฯ 

11 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล  
รายละเอียด 
ขนาดกวา้ง 230.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร                
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 

เพื่อบริการ
ประชาชนไว้เป็นที่
ออกก าลังกาย 

ในเขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

- - - 250,000 250,000 มีสนามฟุตซอล
ได้มาตรฐาน
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 8                   
(ช่วงบ้านนายบรรจง ฉิมกลาง ถึง บ้านนายวิรัช โสมสนวนนอก) 
ชุมชนสระแทด หมู่ที่ 11 ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
- ก่อสรา้งรางระบายน้ ารูปตัวยพูร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 
เฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.625 – 0.70 เมตร ยาว 375 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 

เพื่อระบายน้ าได้ดี 
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ชุมชนสระแทด 
หมู่ที่ 11 

- - - 1,312,500 1,312,500 ระบบระบายน้ า
ได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 18         
(ถนนมิตรภาพ ถึงบ้านนายหมั่น พุฒกลาง) ชุมชนชาววัง      
หมู่ที่ 2 ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
- ก่อสรา้งถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 275 เมตร            
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมน่้อยกว่า  1,100       
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
สัญจรไป-มา 

ชุมชนชาววัง  
หมู่ที่ 2 

- - - 638,000 638,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
คงทนถาวร มี
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขังภายใน
ชุมชน 

กองช่าง 



๑๐ 
 

๑๐ 
 

 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และก่อสรา้งระบบระบายน้ า  ถนนเทศบาล  
ซอย 9/4 (บ้านนายชัย สิงห์พล ถึงบา้นนางอรวรรณ ภูอินทร์)      
ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12 ต าบลธารปราสาท  อ าเภอโนนสูง          
จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียด 
ช่วงที่ 1 (บ้านนายชยั สิงห์พล) 
- ก่อสรา้ง ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 2.90 – 5.00 เมตร                     
ยาว 50.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 152 
ตารางเมตร 
- วางท่อระบายน้ า คสล, Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.  
จ านวน 5 บอ่ รวมความยาว 50.00 เมตร ช่วงที่ 2 (จากทางแยก – 
นางไปร่ ญาติกลาง) 
- ก่อสรา้งถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 13.50 เมตร         
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 29.00 ตารางเมตร 
- วางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.         
จ านวน 2 บอ่ รวมความยาว 14.00 เมตร  
ช่วงที่ 3  
- ก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-
0.70 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 37.00 เมตร และเชื่อมต่อระบบ
ระบายน้ าเดิม 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
สัญจรไป-มา และ
ระบายน้ าได้ดี 
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ชุมชน 
โนนพิมาน  
หมู่ที่ 12 

- - - 500,000 500,000 ถนนพร้อมระบบ
ระบายน้ าได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

มีถนนได้
มาตรฐานและ
คงทนถาวร 
เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจร และลด
ปัญหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 15 (บ้านนายบรรจง                 
ไชยณรงค์ ถึงสุดเขตเทศบาลต าบลตลาดแค) หมู่ที่ 11                      
ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 
รายละเอียด 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปดิ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 – 0.85 เมตร รวมความยาว 282 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 

เพื่อระบายน้ าได้ดี 
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ชุมชน
สระแทด  
หมู่ที่ 11 

- - - 950,000 950,000 ระบบระบายน้ า
ได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 



๑๑ 
 

๑๑ 
 

 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนเทศบาลซอย 9/1 
(บ้านนายเชียงใหม่ ขอแช่มกลาง ถึงบา้นนายอยู่ พรทั้งสี่)           
ช่วงบ้านนายส ารวม ซอยจอหอ หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนพิมาน          
หมู่ที่ 12 ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 
รายละเอียด 
- ก่อสรา้งรางระบายน้ ารูปตัวย ูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.625-0.70 เมตร ยาว 148.00 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 

เพื่อระบายน้ าได้ดี 
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ชุมชนโนนพิมาน 
หมู่ที่ 12 

- - - 500,000 500,000 ระบบระบายน้ าได้
มาตรฐาน    
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหา           
น้ าท่วมขัง          
ในชุมชน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ชว่งบ้านนายกรกช ทัพ
กลาง ถึง สะพานวัดตลาดแค (ถนนวิศาลยติกิจ) หมู่ที่ 2         
ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 
รายละเอียด 
- ก่อสรา้งรางระบายน้ ารูปตัวย ูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.625 – 0.70 เมตร ยาว 350.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 

เพื่อระบายน้ าได้ดี 
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ชุมชนตลาดแค 
หมู่ที่ 2 

- - - 1,200,000 1,200,000 ระบบระบายน้ าได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ในชุมชน 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ า คสล. (หน้าร้านค้าชุมชนเทศบาล
ต าบลตลาดแค) ถนน มิตรภาพ หมู่ที่ 15 ต าบลธารปราสาท 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
- บ่อพักน้ า คสล. กวา้ง 1.30 เมตร ยาว 1.80 เมตร                   
สูง 1.10 เมตร ยาว 1.80 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
จ านวน 6 ชุด                                                 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 
 

เพื่อระบายน้ าได้ดี 
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้ 
หมู่ที่ 15 

- - - 210,000 210,000 ระบบระบายน้ าได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 



๑๒ 
 

๑๒ 
 

 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ า ถนน 
เทศบาล ซอย 2/1 (บ้านนายประกอบ ค่ายสงคราม ถึงบ้าน
นายไว ชินพิมาย)  ชุมชนโนหนามแดง หมู่ที่ 12 ต าบลธาร
ปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
- ยกระดับถนน พร้อมเทคอนกรีตถนน คสล.กว้าง 2.40 – 
3.20 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่าง 181.80 ตารางเมตร 
- รางระบายน้ า คสล. รูปตัวย ูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.50 – 0.90 เมตร ยาว 78.00 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
สัญจรไป-มา และ
ระบายน้ าได้ดี 
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ชุมชนโนนหนาม
แดง หมู่ที่ 12 

- - - 400,000 400,000 ถนนพร้อมระบบ
ระบายน้ าได้
มาตรฐานจ านวน 
1 สาย 

มีถนนได้
มาตรฐานและ
คงทนถาวร เกิด
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังในชุมชน 

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกล าธารปราสาท จากสะพานบ้านตะขบ ถึง 
ประตูปิด-เปิดน้ า บ้านใหม่เกษม ชุมชนตะขบ หมู่ที ่4           
ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา  
สภาพเดิม 
- ขนาดปากกวา้ง 24.00 เมตร กว้าง 16.80 – 21.90 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.70-2.60 เมตร 
ความต้องการ 
- ขนาดกวา้ง 24.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร ความลึกเฉลีย่ 
1.90 - 3.80 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 31,456 ลบม. 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งดินทิ้งให้เรียบร้อย  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 
 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ าให้
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 
ของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

ในเขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

- - - 1,700,000 1,700,000 มีแหล่ง 
กักเก็บน้ า 
ไว้ใช้อุปโภค
บริโภค  
และใช้ใน
การเกษตร 

มีล าธารปราสาท
ที่ใช้กักเก็บน้ า 
ไว้ใช้อุปโภค
บริโภค  
และใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 



๑๓ 
 

๑๓ 
 

 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

21 โครงการก าจัดวัชพืชล าเหมืองขา้งถนนเทศบาลซอย 19       
จากถนนดา้นหน้าโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา – ฝายชุมชน
ตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ (ข้างบ้านนายชอบ แจ้งพิมาย)           
ความยาวไม่น้อยกวา่ 1,100 เมตร ชุมชนส าโรงตะวันออก    
หมู่ที่ 1 ถึง ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ 15               
ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแค 

เพื่อให้น้ าไหล 
ได้สะดวก 

ชุมชนส าโรง
ตะวันออก         
หมู่ที่ 1 
ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้ 
หมู่ที่ 15 

- - - 300,000 300,000 น้ าในล าเหมือง
ไหลได้สะดวก 

น้ าในล าเหมือง
ไหลผ่าน           
ได้สะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าหลังบ่อรวบรวม และบ าบัดน้ าเสีย
เทศบาลต าบลตลาดแค ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ 
15 ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวัดนครราชสีมา 
สภาพเดิม 
- ขนาดกวา้ง 3.50 – 4.00 เมตร ความยาว 210.00 เมตร
ก้นกวา้ง 1.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 1.80 เมตร 
ความต้องการ 
- ขนาดปากกว้าง 3.50 – 4.00 เมตร ความยาว 210.00 เมตร
ก้นกวา้ง 1.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 2.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,829.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งดินทิ้งให้เรียบร้อย  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแค 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้คลองส่งน้ า
หลังบ่อรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสีย
ไหลผ่านได้สะดวก  

ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้ 
หมู่ที่ 15 

- - - 150,000 150,000 ขุดลอกคลอง 
ส่งน้ าหลังบ่อ
รวบรวม  
จ านวน 1 แห่ง 

น้ าในคลอง 
ส่งน้ าหลังบ่อ
รวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียไหล
ผ่านได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



๑๔ 
 

๑๔ 
 

 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างลาน คสล.เทขยะและจุดขนถ่าย
ขยะ 
รายละเอียด 
ขนาดกว้าง ๖๗.00 เมตร ความยาว ๑๒.00 เมตร  
พร้อมถนน คสล. ทางเข้าความกว้าง ๕.00 เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตรและขอบกั้นห้ามล้อ ๓๖.00 เมตร 
ความกว้าง ๐.๒๐ เมตร ความสูง ๐.๒๐ เมตร หรือ
พื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๑๔.00 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เพื่อสะดวกใน
การขนถ่ายขยะ
จากการขนย้าย
มาก าจัดขยะมูล
ฝอย 

ขยะภายในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

- - - ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ขยะท่ีน ามา 
ก าจัดมูลฝอย 
ไม่ตกค้าง 
 
 

-ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
ของการ
ก าจัดขยะ 
-ความเป็น
ระเบียบ 
เรียบร้อย
ของ
บ้านเมือง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

24 โครงการถมดิน ปรับระดับรอบแนวเขตท่ีดินบ่อก าจัด
ขยะ บ่อท่ี ๒ หมู่ ๑๒ ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียด 
- โดยถมดินกว้าง 8.๐๐ เมตร ความสูง 1.85 เมตร 
ความยาว ๓9๕.00 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
7,855.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลตลาดแคก าหนด 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 
 
 

เพื่อถมดินให้รู้
แนวเขตท่ีชัดเจน 

ปรับระดับถนน 
รอบแนวเขต 

- - - 300,๐๐๐ 300,๐๐๐ - ถนนปรับ
ระดับรอย
แนวเขตท่ีดิน
บ่อก าจัดขยะ 
บ่อท่ี ๒ 
 
 

แนวเขต
ท่ีดินอย่าง
ถูกต้อง
และชัดเจน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 



๑๕ 
 

๑๕ 
 

 
 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ (เดิม) ชุมชนโนนพิมาน  
หมู่ 12 ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง  
จังหวดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
- ก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย ความยาว 297.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย 2.50-3.00 เมตร 
- ก่อสร้างประตรูั้วลวดตาข่าย ความยาว 8.00 
เมตร สูง 2.50-3.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล       
ตลาดแค    เลขท่ี กช. 2-13/2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อแบ่งแนวเขต
ที่ดินท่ีชัดเจน 

แบ่งแนวเขต
ที่ดิน 

- - - 500,000 500,000 - รั้วลวด      
ตาข่าย         
แบ่งแนวเขต
ท่ีดินรอบบ่อ
ขยะ (เดิม) 
จ านวน  
1 แห่ง 

แสดงแนวเขต
ท่ีดินอย่าง
ถูกต้องและ
ชัดเจน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 25  โครงการ - - - - - 16,102,500 16,102,500 - - - 
 
 



๑๖ 
 

๑๖ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕๖4 

(บาท) 
๒๕65 

(บาท) 
1 โครงการปรับปรุงและ 

วางท่อเมนประปา  
ถนนเทศบาล ซอย 9/2 , 
9/6 , 9/5 , 9/4  
ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12 
รายละเอียด 
- วางท่อเมนประปา ขนาด 4” 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 410.00 
เมตร พร้อมวาล์วปิด-เปิด ท่อ
ธารประปา โดยเริ่มต้นจาก
บ้านนางตุ้ม ค ากิ่ง 293        
หมู่ท่ี 12 ถึง บ้านนางละเอียด 
ญาติกลาง 233 หมู่ท่ี 12 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ตลาดแคก าหนด             
(กองการประปา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 
 

ชุมชนโนนพิมาน 
หมู่ที่ 12 

- - - 430,000 430,000 มีท่อเมนประปา 
ถนนเทศบาล 
ซอย 9/2 , 9/6 , 
9/5 , 9/4  
ชุมชนโนนพิมาน  
หมู่ที่ 12 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กอง 
การประปา 

รวม 1 โครงการ - - - - - 430,000 430,000 - - - 
 
ซอย 9/2  บ้านนายเชียงใหม่  ขอแช่มกลาง ถึง บ้านนางดวงเดือน   เอี่ยมละออ 
ซอย 9/4  บ้านนายชัย  สิงห์พล ถึง บ้านนางอรวรรณ   ภูอินทร์  
ซอย 9/5  บ้านนางด า  ยาวะโนภาส ถึง บ้านนายสมพงษ์    เอี่ยมละออ 
ซอย 9/6  บ้านนายชั้น  ศาสตร์กลาง ถึง บ้านนายตั้ม   แซ่โล 



 

๑๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4/2564 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

พิกดัทาง
ภูมิศาสตร ์

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งน ้าจากโรงสูบบ้านซมึ 
ต้าบลสัมฤทธ์ิ อ้าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ถึง  
เทศบาลตา้บลตลาดแค  
ต้าบลธารปราสาท อ้าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
-ก่อสร้าง รางน ้า คสล. รูปตัววี 
ปากกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้าง 
0.50 เมตร ความลึก 
ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  
ยาวประมาณ 1,550 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบล
ตลาดแคก้าหนด 
(กองช่าง)  
 

-เพื่อให้มี 
รางระบายน ้า 
คสล.  
ท่ีได้มาตรฐาน 
-เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 
-เพื่อประชาชน 
จะได้มีน ้าอุปโภค-
บริโภค และ 
ใช้ในการเกษตร 

-มีรางน ้า คสล. 
รูปตัววี ปากกว้าง  
0.50 เมตร  
ความลึก 
ไม่น้อยกว่า  
1.50 เมตร  
ยาวประมาณ 
1,550 เมตร 
จาก 
โรงสูบบ้านซึม ถึง
เทศบาลต้าบล
ตลาดแค 
จ้านวน  
1 เส้นทาง 

พัฒนาแหล่งน ้า 
จุดเริ่มต้นพิกัด
15.238874, 
102.424946 
จุดสิ้นสุดพิกัด 
15.249222, 
102.421129 
ความยาว  
1,550 เมตร 
 

- - - 3,875,000 3,875,000 -มีรางน ้า คสล.  
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ้านวน  
1 เส้นทาง 

-มีรางน ้า คสล.  
ท่ีได้มาตรฐาน 
-แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 
-ประชาชน 
จะได้มีน ้า
อุปโภค-บริโภค 
และใช้ใน
การเกษตร 

 

กองช่าง 
 

รวม 1   โครงการ - - - - - - 3,875,000 3,875,000 - - - 
  

แบบ ผ.02/1 



๑๘ 
 

๑๘ 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕65) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4/2564  

 เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การพาณิชย ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

-จัดซื้อเครื่องสูบน้า้ 
แบบหอยโข่ง (มอเตอรไ์ฟฟ้า) 
อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 
1,500 ลิตรต่อนาที  
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 น้ิว 
(100 มิลลิเมตร สูบน้้าได ้
ไม่น้อยกว่าตามปรมิาณ 
ที่ก้าหนด ส่งน้้าได้สูงไม่น้อย
กว่า 13.50 เมตร หรือ 
ประมาณ 45 ฟุต  
อุปกรณ์ประกอบด้วย 
ของเครื่องสูบน้้าและ 
ของมอเตอร์ไฟฟ้า 
ต้องมีครบชุด  
พร้อมท่ีจะใช้งานได ้
จ้านวน 1 เครื่อง 

- - - 
 

32,100 32,100 กองการประปา 

รวม - - - 32,100 32,100  
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผ. ๐3 



๑๙ 
 

๑๙ 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลติ 

ของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทยุ 

-จัดซ้ือโคมไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ LED      
ขนาด 140 วัตต์ พร้อมขาติดเสาไฟฟ้า  
ภายในเขตเทศบาลต้าบลตลาดแค   
10 ชุมชน จ้านวน 75 ชุด 

- - - 
 

498,750 498,750 กองช่าง 

รวม - - - 498,750 498,750  
3 สังคม

สงเคราะห์ 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

งานบ้าน        
งานครัว 

จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง  
- เครื่องตัดหญ้าข้อแข็งแบบสะพาย  
จ านวน  1 เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)       
๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
๒) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า 
๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี 
๔) พร้อมใบมีด 

- - - 9,500 9,500 กองสวัสดิการสังคม 

 รวม - - - 9,500 9,500  
4 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

งานบ้าน           
งานครัว 

-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจกัรยาน 
จ้านวน  1 เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบแบบเข็น 
๒) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 5 แรงม้า 
๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ 26 นิว้ 
๔) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกวา่ 20 นิ้ว 5) 
 ความจุน้า้มันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า   1.50 ลิตร 
 
 
 
 

- - - 12,000 12,000 กองการศึกษา 

รวม - - - 12,000 12,000  
 


