
๙๒ 

 

       แบบ ผ.0๑/1 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6) (พ.ศ. ๒๕๖7) (พ.ศ. ๒๕๖8) (พ.ศ. ๒๕๖9) (พ.ศ. ๒๕70) 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) 

ชุมชนส าโรงตะวันออก 7 ๓,๒๗๔,๐๐๐ 7 ๓,๒๗๔,๐๐๐ 7 ๓,๒๗๔,๐๐๐ 7 ๓,๒๗๔,๐๐๐ 7 ๓,๒๗๔,๐๐๐ 35 16,370,000 

รวมทั้งสิ้น 7 ๓,๒๗๔,๐๐๐ 7 ๓,๒๗๔,๐๐๐ 7 ๓,๒๗๔,๐๐๐ 7 ๓,๒๗๔,๐๐๐ 7 ๓,๒๗๔,๐๐๐ 35 16,370,000 

 

 

 

โครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6) (พ.ศ. ๒๕๖7) (พ.ศ. ๒๕๖8) (พ.ศ. ๒๕๖9) (พ.ศ. ๒๕70) 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) 

ชุมชนส าโรงตะวันตก 1 720,000 1 720,000 1 720,000 1 720,000 1 720,000 5 3,600,000 

รวมทั้งสิ้น 1 720,000 1 720,000 1 720,000 1 720,000 1 720,000 5 3,600,000 

 

 

 

โครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6) (พ.ศ. ๒๕๖7) (พ.ศ. ๒๕๖8) (พ.ศ. ๒๕๖9) (พ.ศ. ๒๕70) 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) 

ชุมชนโนนพิมาน 6 4,436,680 6 4,436,680 6 4,436,680 6 4,436,680 6 4,436,680 30 22,183,400 

รวมทั้งสิ้น 6 4,436,680 6 4,436,680 6 4,436,680 6 4,436,680 6 4,436,680 30 22,183,400 

 

 

 

 

 



๙๓ 

 

 

โครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6) (พ.ศ. ๒๕๖7) (พ.ศ. ๒๕๖8) (พ.ศ. ๒๕๖9) (พ.ศ. ๒๕70) 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) 

ชุมชนโนนหนามแดง 6 2,618,000 6 2,618,000 6 2,618,000 6 2,618,000 6 2,618,000 18 13,090,000 

รวมทั้งสิ้น 6 2,618,000 6 2,618,000 6 2,618,000 6 2,618,000 6 2,618,000 18 13,090,000 

 

 

โครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6) (พ.ศ. ๒๕๖7) (พ.ศ. ๒๕๖8) (พ.ศ. ๒๕๖9) (พ.ศ. ๒๕70) 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) 

ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ 2 3,144,000  2 3,144,000  2 3,144,000  2 3,144,000  2 3,144,000  10 15,720,000 

รวมทั้งสิ้น 2 3,144,000  2 3,144,000  2 3,144,000  2 3,144,000  2 3,144,000  10 15,720,000 

 

 

โครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6) (พ.ศ. ๒๕๖7) (พ.ศ. ๒๕๖8) (พ.ศ. ๒๕๖9) (พ.ศ. ๒๕70) 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) 

ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต ้ 5 872,000 5 872,000 5 872,000 5 872,000 5 872,000 25 4,360,000 

รวมทั้งสิ้น 5 872,000 5 872,000 5 872,000 5 872,000 5 872,000 25 4,360,000 

 

 

โครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6) (พ.ศ. ๒๕๖7) (พ.ศ. ๒๕๖8) (พ.ศ. ๒๕๖9) (พ.ศ. ๒๕70) 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) 

ชุมชนตะขบ 5 1,355,000 5 1,355,000 5 1,355,000 5 1,355,000 5 1,355,000 25 6,775,000 

รวมทั้งสิ้น 5 1,355,000 5 1,355,000 5 1,355,000 5 1,355,000 5 1,355,000 25 6,775,000 

 

 



๙๔ 

 

 

 

โครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6) (พ.ศ. ๒๕๖7) (พ.ศ. ๒๕๖8) (พ.ศ. ๒๕๖9) (พ.ศ. ๒๕70) 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) 

ชุมชนสระแทด 7 5,324,500 7 5,324,500 7 5,324,500 7 5,324,500 7 5,324,500 35 26,622,500 

รวมทั้งสิ้น 7 5,324,500 7 5,324,500 7 5,324,500 7 5,324,500 7 5,324,500 35 26,622,500 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6) (พ.ศ. ๒๕๖7) (พ.ศ. ๒๕๖8) (พ.ศ. ๒๕๖9) (พ.ศ. ๒๕70) 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) 

ชุมชนตลาดแค 5 1,989,000 5 1,989,000 5 1,989,000 5 1,989,000 5 1,989,000 25 9,945,000 

รวมทั้งสิ้น 5 1,989,000 5 1,989,000 5 1,989,000 5 1,989,000 5 1,989,000 25 9,945,000 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6) (พ.ศ. ๒๕๖7) (พ.ศ. ๒๕๖8) (พ.ศ. ๒๕๖9) (พ.ศ. ๒๕70) 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) 

ชุมชนชาววัง 2 1,380,000 2 1,380,000 2 1,380,000 2 1,380,000 2 1,380,000 10 6,900,000 

รวมทั้งสิ้น 2 1,380,000 2 1,380,000 2 1,380,000 2 1,380,000 2 1,380,000 10 6,900,000 

 

 



๙๕ 
 

๙๕ 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

 เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
    1.1 แผนงานบริหารทั่วงานไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

 - เพื่อสนองตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและ
พระเสาวนีย ์

จ านวน  
๑ ครั้ง/ปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -ด าเนินการตาม
พระราชด าริและ
พระเสาวนีย์ตาม
หนังสือสั่งการ 
อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

 -ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความรู้และ
พัฒนาตาม
โครงการ
พระราชด าริและ
พระเสาวนีย ์

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค 

-เพื่อเพิ่มความปลอดภยั 
บนท้องถนนในเขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค และผู้สัญจร
ผ่านไป-มา  
-เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
สามารถตรวจสอบได้ 

เขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -เทศบาลต าบล
ตลาดแค มีระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย 
บนท้องถนน  
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มมากขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อท าความ
สะอาดอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

เพื่อดูแลความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

จ้างเหมาบุคคล 
12 เดือน/
ปีงบประมาณ 
จ านวน 1 คน 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000  เทศบาลมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

อาคารส านักงาน
เทศบาลมีความ
สะอาดเรียบร้อย
เป็นที่พึงพอใจ 
แก่ประชาชน 
ผู้มาใช้บริการ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๖ 
 

๙๖ 
 

1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อ
ประจ าหอ้งวิทยุสื่อสาร 

เพื่อมีเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
อยู่ประจ าห้องวิทยุสื่อสาร 

จ้างเหมาบุคคล  
12 เดือน/ปีงบประ
ประมาณ  
จ านวน2 คน 

216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
ประจ าหอ้งวิทยุ
สื่อสาร 

ทต.ตลาดแค 
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
อยู่ประจ าห้องวิทยุ
สื่อสาร 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการเพื่อท าหน้าทีย่าม
รักษาการณ์ 

เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน
และอาคารสถานที่
ส านักงานเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

จ้างเหมาบุคคล  
12 เดือน/
ปีงบประมาณ 
จ านวน 2 คน 

216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 มีผู้ดูแลรักษา
ความปลอดภยั
อาคารสถานที่
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ตลาดแค 

อาคารส านักงานและ
บริเวณโดยรอบมี
ความปลอดภยั 
มากขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการจัดงานวันเทศบาล -เพื่อปลูกจิตส านึกใหก้ับ
พนักงานเทศบาลทุกคนได้
เข้าใจในบทบาทหนา้ที่
ของตัวเอง  
-เพื่อประชาสัมพันธ ์
กิจกรรมและภารกจิของ
เทศบาลต่อสาธารณะชน 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐  กิจกรรม 
วันเทศบาล  
๑ ครั้ง/ปี 

- พนักงานเทศบาล  
มีจิตส านึกในบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง 
- ประชาชนและได้รับ
รู้รับทราบกิจกรรม
และภารกิจของ 
เทศบาลมากขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

7 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  - เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจการและภารกิจของ
เทศบาลต่อสาธารณะ 

จ านวน 1  ครั้ง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย  
1 ครั้ง/ปี 

 -ประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเข้าใจภารกิจ
ของเทศบาลเพิ่มขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

8 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลตลาดแค 

 - เพื่อพัฒนาความรู้  
ความสามารถของ
ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล 

ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลตลาดแค  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา ได้
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
อย่างน้อย  
1 ครั้ง/ปี 

ผู้บริหารและสมาชกิ
สภามีความรู ้
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 



๙๗ 
 

๙๗ 
 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาล 
 

 -เพื่อให้พนักงานและ
ลูกจ้างมีความรู้ความ
สามัคคี ร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัตหิน้าที ่

 บุคลากรของเทศบาล
ต าบลตลาดแค ทุกคน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พนักงาน ลูกจ้าง
ของเทศบาล  
ร้อยละ 70       
ได้อบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ 
อย่างน้อย   
1 ครั้ง/ปี  

พนักงาน ลูกจ้าง 
มีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้นพนักงานละ
ลูกจ้างลดช่องว่าง
ในการประสานงาน
เพิ่มขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  -เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พัฒนาระบบ
สารสนเทศอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง/ปี 

ระบบสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพและ
ไม่สิ้นเปลืองเวลา
ปฏิบัติงาน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

11 โครงการจัดหาที่จอดรถดับเพลิง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บ
อุปกรณ์ 

จ านวน 1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ที่จอดรถดับเพลิง 
1 แห่ง 

สามารถเก็บ
อุปกรณ์ได้มากขึ้น
และเป็นระเบียบ
สามารถน ามาใช้ได้
ทันท่วงที 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

12 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตลาดแค 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถชอง
ผู้บริหาร,สมาชิกสภา
เทศบาล,พนักงานเทศบาล
,ลูกจ้าง 

อบรมผู้บริหาร,สมาชิก
เทศบาล,พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างทุกคน 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

350,000 350,000 350,000 350,000 
 

350,000 อบรมผู้บริหาร,
สมาชิกเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างทุกคน 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

 ผู้บริหาร,สมาชิก
เทศบาล,พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้าง มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 

 

 



๙๘ 
 

๙๘ 
 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานทะเบียนราษฎร 
- งานทะเบียนลดขั้นตอนตอบสนอง 
ความต้องการ 
- งานทะเบียนบริการ 
โดยไม่พักเท่ียง 
- งานทะเบียนถึงเรือนชานบริการ
ประชาชน 
- งานทะเบียนแจ้งเวียนข่าวสาร 

 - เพื่อปรับปรุงงาน
ทะเบียนราษฎรให้มี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนราษฎรให้บริการ
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในเขต
เทศบาล 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  - ระยะเวลาในการ
บริการในแต่ละ
กระบวนงาน 
- ผลส ารวจความ
พึ่งพอใจในการ
ให้บริการ 

 - ประชาชนได้รับ
การบริการที่
สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธภิาพ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

14 จ้างที่ปรึกษาเพือ่ศึกษาวิจยั
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 

เพื่อศึกษาวจิัยประเมินผล 
หรือ พัฒนาระบบ ต่างๆ 
ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้าง
ส ารวจและประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ฯลฯ 

มีการประเมินความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 4 
งาน/ปี 

20,000 20,000 20,000 
 

20000 
 

20000 ระดับความ       
พึงพอใจของ
ประชาชน 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

น าผลการส ารวจไป
ใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุง
ภารกิจและการ
ปฏิบัติงานต่างๆ 
ของเทศบาล 
ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการ
บริหารงานและ
สนองตอบความ
ต้องการของ 
ประชาชน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

15 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล 

 - เพื่อด าเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ 
นายกเทศมนตรีต าบล
ตลาดแค  
 

จ านวน 1 ครั้ง/4 ป ี - - 300,000 
  

- -  -การจัดการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและ 
นายกเทศมนตรี
ต าบลตลาดแค  
 

-เพื่อให้ไดส้มาชิก
สภาเทศบาลและ 
นายกเทศมนตรี
ต าบลตลาดแค มา
บริหารบ้านเมือง 
ที่ด ี 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 



๙๙ 
 

๙๙ 
 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

  งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 อุดหนุน 
ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอโนนสูง  
(โครงการจัดงานรัฐพิธี
และปกปอูงสถาบัน) 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการที่อ าเภอโนนสูง
ก าหนด 

จ านวน 1 โครงการ 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 โครงการที่อ าเภอ 
โนนสูงก าหนด 
จ านวน 1 โครงการ 

ตามที่อ าเภอโนนสูง ก าหนด 
ในโครงการ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

17 โครงการทัศนศึกษาดู
งานด้านวิชาการ 

เพื่อให้บุคลากร 
มีทักษะมีความรู้
ความสามารถและน า
ความรู้ที่ได้มาพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 
 

ผู้บริหาร และพนักงาน
เทศบาลทุกคน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20000 จัดกิจกรรม  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

บุคลากรมีทักษะ 
มีความรู้ความ 
สามารถและน าความรู้ที่
ได้มาพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

18 โครงการจัดท าสื่อ
เผยแพร่ผลงานของ
เทศบาล 

เพื่อเผยแพร่ผลงาน
กิจการของเทศบาล 

อย่างน้อย  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 
 

1๐0,000 
 

1๐0,000 จัดท าสื่อเผยแพร่
ผลงานของเทศบาล 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารท าให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

19 โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนใน
การให้บริการของ
เทศบาล 

 - เพื่อรับทราบ 
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล 
- เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ระบบการให้บรกิารของ
เทศบาล 

ประชาชน จ านวน ๑๐ 
ชุมชนในเขตเทศบาล 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนแต่ละ
ชุมชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการชอง
เทศบาลไมน้อยกวา่
ร้อยละ 80  

 - เทศบาลได้รับทราบความ
พึงพอใจของประชาชนตอ่
การให้บริการของเทศบาล
และสามารถน าข้อมูล 
ที่ได้มาเป็นฐานในการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

20 โครงการปรับปรุงลด
ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

 - เพื่อปรับลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค  

ส านักปลัดเทศบาลและ
กองราชการทุกกอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานได้ 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ ๕๐  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
บริการประชาชน 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 



๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

21 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นระดับ
ส านัก/กอง 

 - เพื่อให้ความรู้เกีย่วกบัการ
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น/
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ในระดับส านัก /กอง ของ
เทศบาลต าบลตลาดแค 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
และกองราชการ
ทุกกอง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จัดฝึกอบรม 
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี  

บุคลากรในองค์กรมีความรู้
เกี่ยวกบัการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ระดับส านักและระดบักอง
ของเทศบาลต าบลตลาดแค 
 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

22 โครงการรณรงค์เผยแพร่
ประชาธิปไตย 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
ในเขตเทศบาล 
ต าบลตลาดแค 

25,000  25,000 25,000 25,000 
 

25,000 จัดกิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ จ านวน 
๑ ครั้ง/ปี 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมากขึ้น 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

23 โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การประชาสัมพันธ์ขา่วสาร 

เขตเทศบาล 
ทั้ง 10 ชุมชน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ชุมชนมีเสียง 
ไร้สาย ครบ  
ทั้ง 10 ชุมชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับทราบข่าวสารที่รวดเร็ว 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

24 โครงการออกจัดเก็บภาษ ี
นอกสถานที ่

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนการเสียภาษ ี

ออกจัดเก็บภาษี
ในชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ตลาดแคจ านวน 
อย่างน้อย  
๑ ครั้ง/ปี 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เทศบาลต าบล
ตลาดแค 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเสียภาษ ี

กองคลัง 

 

 



๑๐๑ 
 

๑๐๑ 
 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

25 โครงการแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ภาษีและรายได้
ท้องถิ่นเพื่อให้
หน่วยงานมแีผนที่
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ของ อปท. 

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 เทศบาลต าบล   
ตลาดแค  
มีแผนที่ภาษ ีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ที่ถูกต้องครบถ้วน 

รัฐบาลและเทศบาล
ต าบลตลาดแค  
มีฐานข้อมูลแผนที่ภาษ ี
และทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อใช้ประโยชนก์าร
จัดเก็บรายได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

รวม 25   โครงการ - - 
2,785,000 2,785,000 3,085,000 2,785,000 2,785,000 

- -  

 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         1.3 แผนงานการศึกษา 
         1.4 แผนงานสาธารณสุข 
 



๑๐๒ 
 

๑๐๒ 
 

         1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมา
ท าความสะอาดและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

1.  เพื่อดูแลความ
สะอาด บ ารุงรักษา 
และปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใน – ภายนอก
อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 
2.  เพื่อดูแลความ
สะอาด บ ารุงรักษา  
และปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใน – ภายนอก
อาคารร้านค้าชุมชน
เทศบาลต าบล    
ตลาดแค บริเวณ
สวนหย่อมบริเวณ 
รอบอาคาร          
ร้านค้าชุมชน 
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

จ้างเหมาบุคคล
จ านวน 1 คน   
จ านวน 12 เดือน   
รักษาความสะอาด
อาคาร  
จ านวน  2 แห่ง  
1.อาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
2.อาคารร้านค้า
ชุมชนเทศบาล
ต าบลตลาดแค  
ท าความสะอาด
ภายใน –ภายนอก
อาคาร 
 
 
 
  

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 ได้พนักงาน 
ท าความสะอาด  
จ านวน 1 คน   

อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค และอาคาร
ร้านค้าชุมชนเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
มีความสะอาด 
ท้ังภายใน – ภายนอก 
และพื้นท่ีโดยรอบ
อาคารได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
  

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 1 โครงการ - - 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 - - - 
 
         1.6 แผนงานเคหะชุมชน 

 
 



๑๐๓ 
 

๑๐๓ 
 

         1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต
เทศบาล หรือ ณ สถานที่
ตามที่เทศบาลต าบลตลาด
แคก าหนด 

40,000 40,000 40,000 
 

40,000 
 

40,000 ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนพัฒนา  
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีจิตส านกึ 
ในการเข้ามามีส่วนรว่ม
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 
มากขึ้น 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

รวม 1 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
 
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

          
 



๑๐๔ 
 

๑๐๔ 
 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
          

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมา
แรงงานปฏิบัติงาน
กองช่าง 

เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานภายในกอง
ช่างและสะดวก
รวดเร็วในการ
ให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 1 อัตรา 108,000  108,000 108,000 108,000 108,000 ได้แรงงานปฏิบัติงาน
ของกองช่าง  
จ านวน 1 อัตรา 
 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างาน  
ภายในกองช่างและ 
เทศบาลต าบลตลาดแค 
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - 108,000  108,000 108,000 108,000 108,000 - -  

 
 

 
 



๑๐๕ 
 

๑๐๕ 
 

1.10 แผนงานการพาณิชย ์

        
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ควบคุมดูแลระบบการผลิต
และการจา่ยน้ าประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวน 1 คน 108,000 108,000 108,000 
 

108,000 108,000 พนักงานควบคุมดูแล
ระบบการผลิตและ
การจ่ายน้ าประปา 
จ านวน 1 คน 
 

-การปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนเกิดความ 
พึงพอใจ 

กอง 
การประปา 

รวม 1  โครงการ - - 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 - - - 
1.11 แผนงานงบกลาง 

 



๑๐๖ 
 

๑๐๖ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
  2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน   
  2.3 แผนงานการศึกษา 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
เครือข่ายผู้น าด้าน
สุขภาพชุมชน 
-  จัดอบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาเครือข่ายผู้น า
ด้านสุขภาพชุมชนให้
เกิดความเข้มแข็ง 
- ศึกษาดูงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
นอกสถานท่ี 
 

- เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ผู้น าด้าน
สุขภาพ  ได้แก่ กลุ่ม 
อสม. กลุ่มแกนน า
ด้านสุขภาพ     
ของชุมชน  กลุ่ม
ชมรมรักษ์สุขภาพ 
ตลาดแค 
-  เพื่อให้ผู้น าด้าน
สุขภาพได้รับ
ประสบการณ์ตรง  
โดยการไปศึกษาดู
งาน  เพื่อน ามา
พัฒนาด้านสุขภาพ
ของชุมชนต่อไป 
 

อบรมผู้น าด้าน
สุขภาพชุมชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
จ านวน  
๑  ครั้ง/ปี 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้น าด้าน
สุขภาพ ๑ ครั้ง/ปี 

- เครือข่ายผู้น าด้าน
สุขภาพของชุมชน
เกิดการพัฒนาและ
เข้มแข็งขึ้น 
-  ผู้น าด้านสุขาภาพ
ได้รับความรู้จาก
การอบรมและได้รับ
ความรู้จาก
การศึกษาดูงานเพื่อ
น ามาพัฒนาด้าน
สุขภาพของชุมชน
ต่อไป 
-  เครือข่ายผู้น า
ด้านสุขภาพมี
บทบาทในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



๑๐๗ 
 

๑๐๗ 
 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ   เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน          
วรขัตติยะราชนารี  
   - ด าเนินการอบรมพัฒนาให้
ความรู้แก่ อพปม. ในพื้นท่ี 
   - ด าเนินการปูองกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ี 
 
 

๑.  เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนในชุมชน  
โดยเฉพาะแกนน า
ด้านสุขภาพ อสม. 
อพปม. ผู้น าชุมชน  
เห็นถึงความส าคัญ  
มีความรู้และ
ความสามารถดูแล
ประชาชนในชุมชน
ตนเองได้ 
๒. เพื่อเป็นการ
ควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคนไม่ให้
แพร่กระจายเชื้อ
มากขึ้น 
๓. ให้ประชาชน
สัตว์เลี่ยงและสัตว์
จรจัดปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 

๑   ครั้ง/ปี 
(๑๐  ชุมชน) 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้ปุวยโรค
พิษสุนัขบ้าและ
สุนัขจรจัดในเขต
เทศบาลลดลง 

๑. ประชาชนแล
สัตว์เลี้ยงปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
๒. แกนน าด้าน
สุขภาพรวมถึง
ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมีจิตส านึก 
ในการดูแลตนเอง  
ครอบครัว และ
ชุมชน 
๓.  สามารถควบคุม
จ านวนสัตว์เลี้ยง
และสัตว์จรจัด      
มิให้ก่อปัญหาเหตุ
ร าคาญได้ 
๔. ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ  ประชาชน 
และ อปท. 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



๑๐๘ 
 

๑๐๘ 
 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  
(อย.น้อย) 
- จัดอบรมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
แก่เยาวชน (นักเรียน) ในเขตพื้นท่ีเทศบาลฯ  
- จัดต้ังเครือข่าย อย.น้อย  เพื่อเป็นเครือข่าย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
-  ติดตามการด าเนินงานของ  อย. น้อย  
อย่างสม่ าเสมอ 
- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณลักษณะท่ีดีด้านการบริโภค
ให้แก่เยาวชน 
- เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น
ในพื้นท่ี  เพื่อพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภค 
 

๑  ครั้ง/ปี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีเครือข่าย
ด้านการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภคเพิ่ม
มากขึ้น 

- เยาวชนมี
ความรู้ด้านการ
บริโภคต่าง ๆ 
อย่างถูกวิธี   
และปลอดภัย 
- เกิดเครือข่าย 
ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคขึ้นใน
พื้นท่ี เพื่อท า
หน้าท่ีเฝูาระวัง
และคุ้มครอง
ผู้บริโภคในพื้นท่ี
ให้ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

4 โครงการรณรงค์และปูองกันโรคไข้เลือดออก 
- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนเห็น 
ถึงความส าคัญของโรคและให้ความรู้แก่
ประชาชน 
- สนับสนุนทรายก าจัดลูกน้ ายุงลายแก่ 
ประชาชน 
- ด าเนินการพ่นหมอกควันในเขตพื้นท่ี   
ท้ัง ๑๐ ชุมชน 
- ส ารวจลูกน้ ายุงลายพร้อมท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ร่วมกับ อสม. ในชุมชน 

- เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
- เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
- เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าท่ี
ของ อปท. ในการดูแล
ประชาชน 
- เพิ่มความสามัคคีในชุมชน
และกระตุ้นให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วม 
 

๑  ครั้ง/ปี 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

- ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
โรคและให้ความ
ร่วมมือในการ
ปูองกันโรคและ
ก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



๑๐๙ 
 

๑๐๙ 
 

2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการปูองกันโรคติดต่อ 
- เฝูาระวังการเกิด
โรคติดต่อต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
- ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่
ข่าวสารด้านสุขภาพหรือ
ข่าวโรคติดต่อท่ีเกิดขึ้น
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้าน
โรคติดต่อ 
- ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเมื่อเกิดโรคติดต่อ
ขึ้นในพื้นท่ี  เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา
หรือควบคุมความรุนแรง
ของการเกิดโรคติดต่อ 

- เพื่อเป็นการเฝูาระวังไม่ให้
เกิดโรคติดต่อขึ้นในพื้นท่ี 
- เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการปูองกัน
การเกิดโรคติดต่อ 
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชนในการปูองกันการ
เกิดโรคติดต่อหรือในการ
แก้ปัญหาหากเกิดโรคติดต่อขึ้น
ในพื้นท่ี 

๑ ครั้ง/ปี 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ประชาชนดูแล
และปูองกันการ
เกิดโรคติดต่อ 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
ปูองกันการเกิด
โรคติดต่อและ
สามารถควบคุม
ความรุนแรงของ
การเกิดโรคติดต่อท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ีได้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

6 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 

-  เพื่อสร้างความรู้และความ
ตระหนักเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด้านอาหารแก่
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
 
 

๑ ครั้ง/ปี 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้าน
การบริโภค
อาหาร 
๑ ครั้ง/ปี 

-  ประชาชนมี
ความรู้และมีความ
ปลอดภัยด้านการ
บริโภค 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



๑๑๐ 
 

๑๑๐ 
 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียนโรงเรียน
ในพื้นท่ี 
-  อบรมความรู้แก่แกนน า
นักเรียนด้านการดูแล
สุขภาพอนามัย 
-  ตรวจสุขภาพอนามัย
เบื้องต้นของนักเรียน 
-  จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ
อนามัยแก่นักเรียน เช่น 
ก าจัดเหา  การส่งเสริม
สุขภาพฟัน 

-  เพื่อดูแลสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน
ให้แข็งแรง 

๑ ครั้ง/ปี 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนมีความรู้เรื่อง
สุขภาพอนามัยเบื้องต้น 

- เด็กนักเรียน 
มีสุขอนามัย 
ท่ีดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการออกก าลังกาย 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและออกก าลัง
ก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลตลาด
แค มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และมีการออก
ก าลังกายด้วย
การเต้นแอโรบิ
คอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 



๑๑๑ 
 

๑๑๑ 
 

 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพการดูแลผู้สูงอายุ  
สร้างสุข  ๕ มิติ 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
สร้างสุข ๕ มิติ  โดย
ใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวตั้ง 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของปฏิบัติการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค  
ค่าเปูาหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
ท่ีดี  สมวัย  มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

10 เงินอุดหนุนส าหรับ 
การด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
ชุมชนละ 20,000 
บาท 
จ านวน 10 ชุมชน  

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและสามารถ 
ดูแลสุขภาพของคน 
ในชุมชนได้ 

- จ านวน  
10 ชุมชน 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 
 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ สุขภาพของประชาชน 
ท้ัง 10 ชุมชน ดีขึ้น 
 

ประชาชน  
ท้ัง 10 ชุมชน 
มีสุขภาพท่ีดี 
 

 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล้อม 

 

รวม 10   โครงการ - - 75๕,๐๐๐ 75๕,๐๐๐ 75๕,๐๐๐ 75๕,๐๐๐ 75๕,๐๐๐ - -  
 
 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                                                                         
2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.10 แผนงานการพาณิชย ์
2.11 แผนงานงบกลาง 
 
 



๑๑๒ 
 

๑๑๒ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกจิพอพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
  3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗0 
(บาท) 

๑ นิเทศระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัด 

เพื่อนิเทศระบบ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการ
สถานศึกษาใน
สังกัด 

นักเรียนครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสถานศึกษา
ในสังกัด 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 รร.เทศบาลตลาด
แคมีระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
ภายนอกหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอนตรง
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
มาตรฐานสามารถ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

๒ โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่นระดับสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลฯ 

เพื่อยกระดับแนว
ทางการพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล 

จัดส่งแผน
ประกวดและ
น าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีแผนในการ
ก าหนดทิศทางใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

เด็กนักเรียนในทุก
ระดับชั้นได้ศึกษาตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 

กอง
การศึกษา 

๓ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)
ให้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ฯและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

เพื่อให้นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯและ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิ
การภายในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ 

นักเรียนในสถาน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯและ
สถานศึกษาสังกัด
ได้ด่ืมนม 100% 

1,6๕0,000 1,650,000 1,650,000 
 

1,650,000 
 

1,650,000 นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯและ
สถานศึกษาได้ด่ืม
นมตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เด็กนักเรียนในทุก
ระดับชั้นมีร่างกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรงและ
เจริญเติบโตสมวัย 

กอง
การศึกษา 



๑๑๓ 
 

๑๑๓ 
 

3.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗0 
(บาท) 

๔ โครงการประกันการอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียน
โรงเรียนเขียนได้ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

-เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลตลาดแคสามารถ
อ่านออกและเขียนได้ 
ทุกคน 
-เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถ
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนสามารถแก้ไข
ปัญหาการอ่านและการ
เขียนของเด็กนักเรียนได้ 

นักเรียนใน
สถานศึกษา
สังกัดเทศบาลฯ 
ทุกระดับชั้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -.นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯทุกระดับชั้น
สามารถอ่านออก
เขียนได้และผ่าน
เกณฑ์ตามท่ีก าหนด 
- ครูผู้สอนมีแนวทาง
ใหม่ๆในการจัดการ
เรียนการสอน 

เด็กนักเรียนในทุก
ระดับชั้นมี
ความสามารถในการ
อ่าน/เขียนเป็น
พื้นฐานในการศึกษา
ในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

๕ โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงาน
สอนคอมพิวเตอร์ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

เพื่อด าเนินการจ้างเหมา
ปฏิบัติงานสอน
คอมพิวเตอร์แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

จ้างเหมาปฏิบัติ 
งานสอน 
คอมพิวเตอร์ 
1  อัตรา 

180,000 180,000 180,000 
 

180,000 
 

180,000 เด็กเยาวชนและ
ประชาชนรวมท้ัง
นักเรียนทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนรู้เท่าทัน
การใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูล 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจ้างเหมาบริการ
ดูแลสวนหย่อมสนามเด็กเล่น
และพื้นท่ีโดยรอบ 

เพื่อจ้างเหมาบริการดูแล
สวนหย่อมสนามเด็กเล่น
และพื้นท่ี 

สวนหย่อมและ
สนามภายใน
สถานศึกษาฯ 

108,000 108,000 108,000 
 

108,000 
 

108,000 สวนหย่อมและสนาม
ในสถานศึกษาได้รับ
การดูแลสวยงาม 

สร้างความพึงพอใจให้
ผู้มารับบริการ 

กองการศึกษา 

7 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลต าบลตลาดแค 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์แก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง
ในกองการศึกษา 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งในกอง
การศึกษา 

150,000 150,000 150,000 150,000 
 

150,000 ผู้บริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งใน
กองการศึกษาได้รับ
ความรู้ประสบการณ์
ด้านการจัดการศึกษา 

บุคลากรน าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนางานด้าน
การศึกษาและเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน 

กองการศึกษา 

 



๑๑๔ 
 

๑๑๔ 
 

3.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๖๗๐ 
(บาท) 

8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์แก่ครูผู้ดูแล
เด็ก ศพด.ทต.ตลาดแค 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

๑๐,000 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.ทต. 
ตลาดแค ได้รับ
ความรู้/ 
ประสบการณ์ ด้าน
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

บุคลากรน าความรู้
ที่ได้รับมาพัฒนา
งานด้านการศึกษา
และเกิดประโยชน์
แก่ประชาชน 

กองการศึกษา 

9 โครงการเข้าร่วมการจัด
กิจกรรมงานมหกรรม
การศึกษาทอ้งถิ่น 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ด้านการจัด
การศึกษาใหแ้ก่ผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งในกอง
การศึกษาและนักเรียนฯ 
 

ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทาง
การศึกษา 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวขอ้งใน
กองการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้บริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง
ในกองการศึกษา
ได้รับความรู้/
ประสบการณ์ด้าน
การจัดการศึกษา 

บุคลากรน าความรู้
ที่ได้รับมาพัฒนา
งานด้านการศึกษา
และเกิดประโยชน์
แก่ประชาชน 

กองการศึกษา 

๑0 โครงการปรับปรุงระบบ
เครื่องเสียงภายในหอประชุม
โรงเรียนเทศบาดแค 

เพื่อให้สถานศึกษามี
อุปกรณ์ส าหรับจัด
กิจกรรม/การจัดการ 

จ านวน  1  ชุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สถานศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

๑1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
สถานศึกษา
และพื้นท่ี
โดยรอบ
สถานศึกษา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯมีภูมิทัศน์
น่าอยู่น่าดูน่าเรียน
เหมาะแก่การ
เรียนรู้/สร้างเสริม
พัฒนาการ 

สร้างเสริม
บรรยากาศท่ีดีแก่
ผู้มารับบริการ/
นักเรียน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ 

กอง
การศึกษา 

 
 



๑๑๕ 
 

๑๑๕ 
 

3.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ปรับปรุง
อาคารเรียนและอาคารประกอบใน
สถานศึกษา.และพด. สังกัดเทศบาลฯ 

เพื่อซ่อมแซม
อาคารเรียน
ภายใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ 

จ านวน 
2  แห่ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สถานศึกษา
สังกัดเทศบาลฯ
มีอาคารเรียนท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัย 
เหมาะสมต่อ
การจัดการ
เรียนการสอน 

สร้างความพึง
พอใจและ
ไว้วางใจใน
การให้บริการ
แก่นักเรียน
และผู้มารับ
บริการ 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาให้โรงเรียน
เป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เด็กเยาวชน
และประชาชน
ในเขตเทศบาล 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 สถานศึกษา
สังกัดเทศบาลฯ
สามารถด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน 
 
 
 
 

เด็กเยาวชน
และ
ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนาผ่าน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 



๑๑๖ 
 

๑๑๖ 
 

3.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลตลาดแคเพื่อใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลตลาดแคดังน้ี 

เพื่อสนับสนุน
เป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหาส
ถานศึกษา
โรงเรียน
เทศบาล 
ตลาดแค 

ครูและนักเรียน
โรงเรียน
เทศบาล 
ตลาดแค 

ดังต่อไปน้ี ดังต่อไปน้ี ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 

 
 
 

ดังต่อไปน้ี โรงเรียน
เทศบาลตลาด
แค 
มีงบประมาณ
เพียงพอต่อการ
จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
และได้
มาตรฐาน 

ครูและนักเรียน
โรงเรียน
เทศบาล 
ตลาดแค 

กอง
การศึกษา 

1.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน     1,232,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000  เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่
ครบตาม
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค  
 

  

2. ค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

    ดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้    

2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

    20,000 20,000 20,000 
 

20,000 20,000    

2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
ADSL9,600 /Wifi  7,200 บาท/ป ี

    16,800 16,800 16,800 
 

16,800 16,800    

2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 

    100,000 100,000 100,000 
 

100,000 100,000    

2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

    50,000 50,000 50,000 
 

50,000 50,000    

2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียน 

    57,000 57,000 57,000 57,000 57,000    

2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

    21,000 21,000 21,000 
 

21,000 21,000    



๑๑๗ 
 

๑๑๗ 
 

3.3 แผนงานการศึกษา 

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) 

 
3. เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน) 

    45,000 45,000 45,000 
 

45,000 45,000    

1๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาเพ่ือใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลตลาด ดังต่อไปน้ี 

เพื่อสนับสนุน
เป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

ครูและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบล 

ดังต่อไปน้ี ดังต่อไปน้ี ดังต่อไปน้ี ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังต่อไปน้ี ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กเทศบาลต าบล
ตลาดแคมี
งบประมาณ
เพียงพอต่อการ
บริหารจัด
การศกึษา 

เด็กเยาวชนและ
ได้รับการ 
พัฒนาด้าน
การศกึษาอย่าง
รอบด้านและ
ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
อย่างมีคุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

1. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน     105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 เทศฯ 63  จ านวนเด็กเล็ก
ศพด.เทศบาล
ต าบลตลาดแค  

 

2. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 

    42,500 42,500 42,500 42,500 
 

42,500    

3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 

    ดังต่อไปน้ี ดังต่อไปน้ี ดังต่อไปน้ี ดังต่อไปน้ี 
 

ดังต่อไปน้ี      

3.1 ค่าหนังสือเรียน     6,300 6,300 6,300 6,300 6,300    
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน     6,300 6,300 6,300 6,300 6,300    
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน     9,000 9,000 9,000 9,000 9,000    

3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     12,๐00 12,๐00 12,๐00 12,๐00 12,๐00    



๑๑๘ 
 

๑๑๘ 
 

3.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖ โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสถานศึกษา
สังกัดอื่นในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลตลาดแค 

เพื่อให้นักเรียน 
ของสถานศึกษาสังกัด
หน่วยงานอื่นได้รับ
ประทานอาหาร 
กลางวันอย่าง
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
หน่วยงาน 
อื่นทุกคน 

1,890,000 1,890,000 1,890,000 
 

1,890,000 
 

1,890,000 เด็กนักเรียน
สถานศึกษา
สังกัดหน่วยงาน
อื่นทุกคนได้
บริโภคอาหารที่มี
คุณค่าตาม
โภชนาการ 

เด็กนักเรียน
สถานศึกษาสังกัด
หน่วยงานอื่นทุก
คนมีพัฒนาการทาง
ร่างกายที่สมบูรณ์ 

กองการศึกษา 

รวม ๑๖    โครงการ - - ๗,043,400 ๗,043,400 ๗,043,400 ๗,043,400 ๗,043,400 - -  
 

 3.4 แผนงานสาธารณสุข 
 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                                                                         
3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.10 แผนงานการพาณิชย ์
3.11 แผนงานงบกลาง 
 
 



๑๑๙ 
 

๑๑๙ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม   
  4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  4.3 แผนงานการศึกษา  
  4.4 แผนงานสาธารณสุข  
  4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
คนพิการ 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิารทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจสังคม และเศรษฐกิจ 

จ านวน  
1 ครั้ง/ปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการฯไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ
เปูาหมาย 

1. คนพิการมีคุณภาพชวีิตที่
ดีขึ้น 
2. คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
อย่างถูกตอ้ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเขา้ใจ  
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ /การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ด าเนินชีวิต 
2. เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในด้านการ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และโภชนาการ
ของผู้สูงอาย ุ
3. เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลังใจให้
ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรงอย่างมีคุณค่า 
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เปิดโลกทัศน์ได้เรียนรู้
กิจกรรมผู้สูงอาย ุและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
อื่น เป็นการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ชว่ยปอูงกัน
โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 

- แกนน า
ผู้สูงอายุในชุมชน  
- ผู้บริหาร
เทศบาลและ
พนักงาน
เทศบาล  

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการฯ 

1. ผู้สูงอายุได้รับความรู้
ความเข้าใจ สามารถเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสูว่ยั
ผู้สูงอายุ/การปรับเปลีย่น
พฤตกิรรมในการด าเนินชวีิต 
2.ผู้สูงอายุสามารถดูแล
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
โภชนาการได้ดยีิ่งขึ้น 
3.ผู้สูงอายุมีขวัญ และ
ก าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศคติที่
ดีต่อการดูแลสุขภาพให้
แข็งแรงเพื่อด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณค่า 

กองสวัสดิการ
สังคม 



๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
 

 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนทาง
สังคม ผู้มีรายได้
น้อย ยากจน 
ยากไร้  
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน 
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยหรือภยัพิบัติ
ฉุกเฉิน การช่วยเหลือด้าน
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพือ่บรรเทา
ความเดือดร้อน 
เฉพาะหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนในพื้นที่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่
ได้รับความ
เดือดร้อนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนได้
ทันท่วงที 

กองสวัสดิการสังคม 

รวม 3  โครงการ - - 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 - - - 

 
 
 
 



๑๒๑ 
 

๑๒๑ 
 

3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าแผน
ชุมชน 

-เพื่อให้คนในชุมชนได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
-เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น 
ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมี
เปูาหมาย 
-เพื่อให้คนในชุมชนมีช่องทางใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
-เพื่อให้คนในชุมชนสามารถ
ก าหนดกจิกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได ้
-เพื่อให้คนในชุมชนคิดเป็นและ
กล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
-เพื่อให้หมู่บา้น/ชุมชนมีแผน
ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้ 

10 ชุมชน 2๕,000 2๕,000 2๕,000 2๕,000 2๕,000 แผนชุมชน
น าไปสู่การ
พัฒนาและ
แก้ไขปัญหา
ของชุมชน 

-คนในชุมชนได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
-คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น 
ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัด
ของชุมชนในการพัฒนา
อย่างมีเปูาหมาย 
-คนในชุมชนมีช่องทางใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชน
ได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุม 
-คนในชุมชนสามารถ
ก าหนดกจิกรรมที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้ 
-คนในชุมชนคิดเป็นและ
กล้าที่จะตัดสินใจด้วน
ตนเองได้ 
-ชุมชนมีแผนชุมชนที่
สามารถแก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้ 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 
ผู้น าสตรี 

-เพื่อให้ผู้น าสตรีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

ผู้น าสตรีในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศักยภาพใน
การท างาน
ของผู้น าสตรีมี
มากขึ้น 

ผู้น าสตรีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

  



๑๒๒ 
 

๑๒๒ 
 

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

-ปราชญ์ชาวบ้าน
เทศบาลต าบลตลาดแค 
-ผู้สูงอาย ุ
-เยาวชน 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -อนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่ 
-สร้างจิตส านึก 

ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นใน
คงอยู่ต่อไป 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 

4 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะส าหรับเด็ก 
และเยาวชน 

๑. เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม และความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
น้อมน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปประยกุต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตให้เป็นไป
อย่างถูกตอ้ง 
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีความ
พร้อมและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน ๑ ครัง้/ปี 

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 -เด็กและ
เยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
มากขึ้น 
-ปลูกจิตส านกึ 
-น าหลักธรรม
ไปแก้ปัญหาใน
ชีวิต 

๑.เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
๒. เด็กและเยาวชนได้
น้อมน าหลักธรรมค าสอน
ทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
๓. เด็กและเยาวชนมี
ความพร้อมและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 

 



๑๒๓ 
 

๑๒๓ 
 

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
และพัฒนาอาชีพ 
-เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
และสร้างเครือข่ายในชุมชน 
-เพื่อพัฒนาทกัษะอาชีพและ
ส่งเสริมรายได้ให้ตนเอง 
และชุมชน 

-กลุ่มแม่บา้น  
สตรี เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ประชาชนได้รับความรู้
และพัฒนาอาชีพ 
-มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได ้

-ประชาชนได้รับความรู้
และสามารถน าไปใช้ใน
การประกอบอาชพีได้ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

๑.ส ารวจและลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูล 
2.ประชาสัมพันธแ์ละจัด
กิจกรรม 
3.จัดอบรมเพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน 
4.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
5.สรุป ติดตามและประเมินผล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
ตลาดแค 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 การส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค
มีอาชีพเสริมในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีรายได้ระหวา่ง
เรียนในช่วงปิดภาคเรียนฤดู
ร้อน 

เพื่อเสริมรายได้ให้นักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติงานและใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน ์

จ านวน  1  ครั้ง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนกัเรียนที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 70 

นักเรียนมีรายได้มี
ประสบการณ์สามารถ
เสริมรายได้และ
ช่วยเหลือผู้ปกครอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ในชุมชน 
2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ตามเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 1 แหล่ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชนที่เข้า
ศึกษาเรียนรู้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ร้อยละ ๖๐ 

มีแหล่งการเรียนรู้
แนวทางปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 



๑๒๔ 
 

๑๒๔ 
 

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการอบรมให้
ความรู้และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เยาวชนพ้น
ภัยยาเสพติด 

เพื่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภยั
ของยาเสพติดแก่เยาวชน เพื่อเป็น
การปูองกันและปูองปรามปัญหายา
เสพติดที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน 

จ านวน  1  ครั้ง 
เยาวชนในพื้นที่
เทศบาลต าบล
ตลาดแค 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 เยาวชนเข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้
เกี่ยวกบัพิษภัยจาก 
ยาเสพติด 

เยาวชนในชุมชนหา่งไกลจากพษิ
ภัยของยาเสพติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

10 เทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชนในเชิงรุกนอก
สถานที่โดยจัดกิจกรรมด้านตา่งๆ
ออกให้บริการประชาชน 

จัดกิจกรรมบริการ
สาธารณะในด้าน
ต่างๆออกให้บริการ
ประชาชนทั้ง 10 
ชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมร้อยละ 70 

1.ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่
ประชาชน 
2.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นท าให้
สามารถรับทราบถึงปัญหาความ
ต้องการของชุมชนอยา่งแท้จริง
อันจะน ามาซ่ึงการแก้ไขปัญหาที่
ตรงสภาพความเป็นจริง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

11 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน 
ผู้น าชุมชน  และองค์กร
พัฒนาชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะของ
คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน 
องค์กรพัฒนาชุมชน และทัศน
ศึกษาดูงาน 

จัดกิจกรรมและ
ทัศนศึกษาดูงานแก่
คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น าชุมชน
และองค์กรพัฒนา
ชุมชนปีละ 1 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 คณะกรรมการชุมชน 
ผู้น าชุมชน และ
องค์กรพัฒนาชุมชน
ได้รับความรู้จากการ
ดูงาน ร้อยละ 60 

คณะกรรมการชุมชนผู้น าชุมชน
ได้รับความรู้อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

12 แข่งขันกีฬาชุมชน
พื้นบ้าน 

1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
2.เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี
ในชุมชน 
3.เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
สุขภาพที่ด ี

ประชาชนในพื้นที ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมร้อยละ 70 

1.สร้างความรักและความสามัคคี
ในชุมชน 
2.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของชุมชน 
3.มีร่างกายสมบูรณ์สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 12 โครงการ - - 985,000 985,000 985,000 985,000 985,000 - - - 

 
 



๑๒๕ 
 

๑๒๕ 
 

3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3.9 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
3.10 แผนงานการพาณิชย ์
3.11 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
(โครงการสร้าง
หลักประกันดา้น 
รายได้แก่ผู้สูงอายุ) 

๑. เพื่อให้ผู้สูงอายภุายในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค ได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพอย่าง
ทั่วถึงเหมาะสม เป็นธรรมและ
เป็นไปตามระเบียบ 
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแคที่ไม่มี
รายได้ ถูกทอดทิ้งและไม่
สามารถประกอบอาชีพได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
๓. เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม 
แก้ไขปัญหาการด ารงชีพ
ผู้สูงอายุให้ได้รับสวัสดิการ
สังคมจากรัฐ 
 

จ านวน ๑๒ ครั้ง/ปี 5,400,000 5,800,000 6,200,000 6,600,000 7,000,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนที่มา
ขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอาย ุ

๑. ผู้สูงอายุภายใน
เขตเทศบาลต าบล
ตลาดแค ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพอยา่งทัว่ถึง 
เหมาะสม เป็นธรรม
และเป็นไปตาม
ระเบียบ 
๒. ผู้สูงอายุภายใน
เขตเทศบาลต าบล
ตลาดแค ได้รับการ
แก้ไขปัญหา
ทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

 

 

 



๑๒๖ 
 

๑๒๖ 
 

3.11 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการสังคมทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ) 
 

๑. เพื่อให้คนพิการภายในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค ได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพอย่าง
ทั่วถึงเหมาะสมเป็นธรรมและ
เป็นไปตามระเบียบ 
๒ . เพื่ อ ให้ คนพิ ก าร ใน เขต
เทศบาลต าบลตลาดแคที่ไม่มี
รายได้ ถูกทอดทิ้งและไม่สามารถ
ปร ะก อบ อา ชี พ ไ ด้ รั บ ก า ร
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
๓ . เพื่อ เป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม 
แก้ไขปัญหาการด ารงชีพคน
พิการ ให้ได้รับสวัสดิการสังคม
จากรัฐ 
 
 

จ านวน ๑๒ ครั้ง/ปี 1,400,000 1,500,000 
 

1,600,000 
 

1,700,000 
 

1,800,000 ร้อยละ 100 
ของจ านวนที่มา
ขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอาย ุ

๑.คนพิการภายใน
เขตเทศบาลต าบล
ตลาดแค ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพอย่างทัว่ถึง 
เหมาะสม เป็น
ธรรมและเป็นไป
ตามระเบียบ 
๒.คนพิการภายใน
เขตเทศบาลต าบล
ตลาดแค ได้รับการ
แก้ไขปัญหา
ทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 
 

๑๒๗ 
 

3.11 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
(โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม) 
 

๑. เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์
ภายในเขตเทศบาลต าบล
ตลาดแค ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพอยา่ง
ทั่วถึงเหมาะสมเป็นธรรม
และเป็นไปตามระเบียบ 
๒. เพื่อให้ผู้ปุวยเอดสใ์น
เขตเทศบาลต าบลตลาด
แคที่ไม่มีรายได้ ถูก
ทอดทิ้งและไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 
๓. เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมความมั่นคงทาง
สังคม แก้ไขปัญหาการ
ด ารงชีพผู้ปุวยเอดส ์ให้
ได้รับสวัสดิการสังคม 
จากรัฐ 

จ านวน ๑๒ ครั้ง/ปี 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ร้อยละ 
100 ของ
จ านวน

ผู้ปุวยเอดส์
ที่มาขึ้น
ทะเบียน 

๑.ผู้ปุวยเอดส์
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพอย่างทัว่ถึง 
เหมาะสม เป็น
ธรรมและเป็นไป
ตามระเบียบ 
๒.ผู้ปุวยเอดส์
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ
และมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

รวม 3    โครงการ - - 6,818,000 7,318,000 7,818,000 
 

8,318,000 
 

8,818,000 
 

   

 
 
 



๑๒๘ 
 

๑๒๘ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
  5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  5.3 แผนงานการศึกษา 
  5.4 แผนงานสาธารณสุข  
  5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อสนองแนว
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 
1 โครงการ 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 มีการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ประชาชนมี
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และ
ทรัพยากรธร
รมชาติรักษา
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญาไทย 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

รวม 1    โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - -  
 

5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
         5.10 แผนงานการพาณิชย์ 
         5.11. แผนงานงบกลาง 



๑๒๙ 
 

๑๒๙ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกจิพอพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๖. ยุทธศาสตร์การกฬีาและนันทนาการ 
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  6.3 แผนงานการศึกษา 
  6.4 แผนงานสาธารณสุข  
  6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 6.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 6.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  6.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ แข่งขันกีฬาชุมชน 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

เพื่อจัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชนเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนเทศบาลต าบล
ตลาดแค 
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

- เด็กเยาวชนและ
ประชาชนออกก าลัง
กายเพิ่มมากขึ้น 
-.สร้างความสามัคคี
และเกิดพลังความ
ร่วมมือในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

๒ สนับสนุนตัวแทนชุมชน
และนักเรียนสถานศึกษา
ในสังกัดเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น 

เด็กเยาวชน
ประชาชนในพื้นท่ี 

20,000 20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 เด็กเยาวชน นักเรียน
และประชาชนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น พัฒนา
ทักษะด้านการกีฬา 
มากขึ้น 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนพัฒนา
ทักษะด้านการกีฬา
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม 2    โครงการ - - 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000    
 

6.10 แผนงานการพาณิชย ์
6.11 แผนงานงบกลาง  



๑๓๐ 
 

๑๓๐ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการรักน้ า รักปุา  
รักแผ่นดิน 

เพื่อสนองแนว
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้า 
บรมราชินีนาถ
พระบรมราชินีนาถ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ าและปุา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อสนองแนว
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า 
บรมราชินีนาถ
พระบรมราชินีนาถ 
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าและ
ปุา 
 

20,000 20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 มีการบ ารุงรักษา
แหล่งน้ าในเขต
พื้นท่ีเทศบาลฯ 

ประชาชน 
ท้ัง 10 
ชุมชนได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัดฯ 

รวม 1    โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - -  

 
 7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 7.3 แผนงานการศึกษา 
   



๑๓๑ 
 

๑๓๑ 
 

 7.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการยุวทูตรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  จัดอบรมเยาวชนในพื้นที่
เกี่ยวกบัการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น  แหล่งน้ า
ธรรมชาติ การจัดการขยะ
ชุมชน เป็นต้น 
-  จัดตั้งเครือข่ายการเฝูาระวัง
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 
พื้นที่ และจัดตั้งศูนย์รับการ
รายงาน 
-  ประสานงานหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

- เพื่อปลกูจิตส านึกและ
ค่านิยมให้กับเยาวชนใน
พื้นที่การรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  เพื่อสร้างเครือข่ายเฝูา
ระวังรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ 
-  เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มี
ความรู้สึกภูมิใจและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ 
 

๑  ครั้ง/ปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เยาวชนส านกึ
รักสิ่งแวดล้อม 

-  คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
-  เยาวชนในพื้นที่
รู้สึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของตน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการคัดแยกขยะและก าจัด
ขยะในครัวเรือน 
-  จัดอบรมเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะและการก าจัดขยะแบบ
ครบวงจรให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ 
-  ประสานหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อการด าเนินงานที่
ต่อเนื่อง 
-  ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้น
ทางให้เกิดความต่อเนื่อง  
ยั่งยืน 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้หลักในการคัดแยก
ขยะสามารถน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑  ครั้ง/ปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครัวเรียนรู้
หลักการก าจัด
ขยะอย่างเป็น
ระบบ 

เกิดการจัดการขยะที่
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการขยะชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



๑๓๒ 
 

๑๓๒ 
 

 7.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและ
แนวทางการปฏิบัติงาน ตาม
นโยบายจังหวัดสะอาด ๓ Rs  
ประชารัฐ 

- เพื่อให้ชุมชนมีสว่นร่วม
ในการด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการขยะ 
- เพื่อให้มีชุมชนต้นแบบ
และครัวเรือนตัวอยา่งใน
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและจัดการ
ขยะชุมชน 

๑ ครั้ง/ปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ของ
ครัวเรือนใน
ชุมชนเข้าร่วม
โครงการ
ครอบคลุมทุก
ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ตลาดแค 

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล
ตลาดแค มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน
โครงการและ
สามารถพัฒนา 
ให้เป็นชุมชน
ต้นแบบแก่ชุมชน
อื่นได้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

4 โครงการบริหารจัดการขยะใน
สถานศึกษา 

- เพื่อสนับสนุนให้มีระบบ
การจัดการขยะภายใน
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อลดปริมาณขยะ    
มูลฝอยจากสถานศึกษา 

๑ ครั้ง/ปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ขยะภายใน
สถานศึกษาได้รับ
การคัดแยก  

สถานศึกษามีระบบ
การจัดการของขยะ
มูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพจาก
การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและ
นักเรียน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 4    โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - -  
 7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

7.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                                                                        
7.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
7.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
7.10 แผนงานการพาณิชย ์
7.11 แผนงานงบกลาง 
 



๑๓๓ 
 

๑๓๓ 
 

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

8 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  8.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  8.3 แผนงานการศึกษา 
  8.4 แผนงานสาธารณสุข  
  8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  8.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ช่วงถนนบ้านโนนพิมาน-บ้านดอน  
หมู่ที่ 12 
รายละเอียด 
ด าเนินการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
ระยะทางประมาณ 750 เมตร  
(ตามรูปแบบของการไฟฟูาสว่นภูมภิาค ก าหนด) 
 
 
 
 

-เพื่อให้มีไฟฟูา
สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบล
ตลาดแค  
 

ชุมชน 
โนนพิมาน 
หมู่ที่ 12 

๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ มีไฟฟูา
สาธารณะ
ภายในเขต
ชุมชนครบทุก 
เส้นทาง 
 

พื้นที่ในเขต 
เทศบาลมี
ไฟฟูา
สาธารณะ 
ครบทุก 
เส้นทาง 
 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐    
 
 

8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         8.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 
 



๑๓๔ 
 

๑๓๔ 
 

8.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร 
ห้องพัสดุ 
- ก่อสร้างอาคาร คสล.  1 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 9.00 เมตร  
ยาว 16.00 เมตร 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 

เพื่อใช้เป็นอาคารเก็บ
พัสดุของเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 อาคารเก็บพัสดุ 
จ านวน 1 หลัง 

  - สามารถ
เก็บรักษา 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ได้อย่าง
เพียงพอ 
  - สามารถ
ค้นหาวัสดุได้
โดยสะดวก
รวดเร็วขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 
  
 
 



๑๓๕ 
 

๑๓๕ 
 

 8.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการกั้นห้องพักครูอาคาร
ประถมศึกษาตอนปลาย 
(กองการศึกษา) 

เพื่อจัดให้มีสถานที่
ห้องพักครูและ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 ห้อง 70,000 
 

70,000 
 

70,000 70,000 70,000 มีห้องปฏิบัติงาน
จ านวน 1 ห้อง 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 

กองการศึกษา 

3 โครงการปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 1 
เพื่อจัดท าโรงอาหารส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
ตลาดแค 
(กองการศึกษา) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สุขอนามัยส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค 

จ านวน 1 แห่ง 150,000 
 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 โรงเรียนเทศบาล
ตลาดแคมีโรง
อาหารส าหรับ
บริการเดก็นักเรียน
อย่างเพียงพอ 

โรงเรียน
เทศบาล 
ตลาดแคมีโรง
อาหารที่ถูก
สุขอนามัย
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
การการจัด
การศกึษา 

กองการศึกษา 

4 โครงการปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 2
เพื่อจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
ตลาดแค 
(กองการศึกษา) 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมหรือสถานที่จัด
กิจกรรมส าหรับเด็ก
นักเรียน 

จ านวน 1 แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีสถานที่จัด
กิจกรรมเพิ่มเติม
อย่างเพียงพอ
ส าหรับเด็ก จ านวน 
๑ หลัง 

เด็กนักเรียนมี
พื้นที่จัด
กิจกรรมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

5 โครงการสร้าง สนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญาส าหรับเด็กเล็กระดับ
อนุบาลโรงเรียนเทศบาลตลาดแค
และศูนย์พัฒนาเด็กฯ 
(กองการศึกษา) 

เพื่อศักยภาพและ
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก 

จ านวน๒แห่ง ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 ๓๐0,000 เพิ่มแหล่งเรียนรู้
ส าหรับเด็กเล็ก 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ตามวัย
ทางด้าน
ร่างกาย และ
สังคม 

กองการศึกษา 

6 โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริการ
สาธารณะหอ้งสมุดประชาชน
เทศบาลต าบลตลาดแค 
(กองการศึกษา) 

เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้า
รับบริการห้องสมุด
ประชาชน 

จ านวน ๑ หลัง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 มีห้องน้ าที่สะอาด
ส าหรับบริการ
ประชาชนทั่วไป 

มีผู้เข้ารับ
บริการ
ห้องสมุด 
มากขึ้น 

กองการศึกษา 



๑๓๖ 
 

๑๓๖ 
 

8.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างอาคารขนาด 
๘×๑๐×๑.๕ เมตร พร้อมสระ
ว่ายน้ าขนาด ๖×๘×๐.๘ เมตร 
 (กองการศึกษา) 

เพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยเด็กจมน้ าเด็ก
นักเรียนในสถานศึกษา
ว่ายน้ าเป็น 

จ านวน ๑ หลัง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ มีสระว่ายน้ าส าหรับเด็กได้
เรียนรู้การปูองกันตนเองน้ า
จากเด็กจม 

เด็กทุกคนมี
ความรู้และ
สามารถทักษะ
ในการปูองกัน
ตนเองจาก
อุบัติเหตุเด็ก
จมน้ า 

กองการศึกษา 

8 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์หลังคาโค้ง 
ขนาดกวา้ง 24.00 ตร.ม.  
ยาว 37.00 ตรม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 888.00 ตรม. 
(กองการศึกษา) 

เพื่อให้เทศบาลต าบล
ตลาดแคมีสถานที่
ส าหรับจัดกิจกรรม
กลางแจ้งตามโครงการ
ต่างๆอย่างเหมาะสม 

ก่อสร้างภายใน 
รร.เทศบาลฯ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรม
กลางแจ้งตามโครงการต่าง
ไว้บริการแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน 

เด็ก,เยาวชน
และประชาชน 
มีสถานที่
ด าเนิน
กิจกรรม
กลางแจ้ง 

กองการศึกษา 

9 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ขนาดกวา้ง 
22.00.ม. ยาว35.00 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
770.00 ตรม. 
(กองการศึกษา) 
 

เพื่อให้เทศบาลต าบล
ตลาดแคมีสถานที่
ส าหรับออกก าลังกาย
และจัดกิจกรรมด้าน
การกีฬา 

ก่อสร้างภายใน 
รร.เทศบาลฯ 
จ านวน 1 แห่ง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีสถานที่ส าหรับออกก าลัง
กายและจัดกจิกรรมด้านการ
กีฬาตามไว้บริการแก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน 
จ านวน 1 แห่ง  

เด็ก,เยาวชน
และประชาชน
มีสถานที่ออก
ก าลังกายและ
ด าเนิน
กิจกรรมด้าน
การกีฬา 

กองการศึกษา 

10 โครงการปรับปรุงหอประชุม 
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
(กองการศึกษา) 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุมให้พร้อม
ส าหรับการใช้งานและ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุม 
จ านวน ๑ หลัง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เพื่อปรับปรุงอาคาร 
หอประชุมส าหรับจัด
กิจกรรมในสถานศึกษาและ
ชุมชน 
 

มีหอประชุมที่
พร้อมใช้งาน
ในสถานศึกษา
และชุมชน 

กองการศึกษา 

 
 



๑๓๗ 
 

๑๓๗ 
 

 8.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงตลาดไนท์เทศบาลต าบล
ตลาดแค  
- เดินไฟใหม่ทั้งระบบ  ๕๐,๐๐๐.-บาท 
- ทาสี  ๕๐,๐๐๐.-บาท 
- ท าโครงติดปูายชือ่ร้านทั้ง ๑๐ แท่น  
๕๐,๐๐๐.-บาท 
- ปูพื้นตลาดไนท์ด้วยกระเบือ้ง 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

-เพื่อปรับปรุงตลาดไนท์ 
บให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  

๑ ครั้ง/ปี ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ -ตลาดไนท์
เทศบาลฯ
เข้าเกณฑ์
มาตรฐานและ
สะอาด 

-ตลาดไนท์
ได้รับการ
พัฒนาให้
เข้าเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

12 โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมันตลาด
เทศบาลต าบลตลาดแค 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

-เพื่อปรับปรุงตลาดให้
เข้าเกณฑ์มาตรฐานและ
ส่งเสริมความสะอาด
เรียบร้อยของตลาด 

๑ ครั้ง/ปี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -ตลาด
เทศบาล
สะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

-ตลาดได้รับ
การพัฒนา
ให้เข้าเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
13 โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลต าบล

ตลาดแค 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

-เพื่อเป็นแหล่งจ าหน่าย
สินค้า 

๑ ครั้ง/ปี ๓,000,000 ๓,000,000 ๓,000,000 ๓,000,000 ๓,000,000 -ร้อยละ๘๐
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

-ประชาชน
ได้จับจ่ายใช้
สอยอยา่ง
สะดวก 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
14 โครงการก่อสร้างห้องน ้าตลาดสดเทศบาล

ต้าบลตลาดแค 
รายละเอียด 
ขนาดกวา้ง ๓.๐๐ เมตร   
ความยาว ๘.๐๐ เมตร   
ตามรายละเอยีดแบบแปลนเทศบาล 
ต้าบลตลาดแคก้าหนด 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- เพื่อบริการประชาชน 
ให้ได้ใช้ห้องน ้าที่ได้
มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะและมีความ
ปลอดภัย 

จ้านวน 
 ๑ แห่ง 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

-มีห้องน ้า
ส้าหรับบริการ
ประชาชน 
จ้านวน  
๑ แห่ง 
 
 

-ประชาชน 
มีความพึง
พอใจในด้าน
การบริการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



๑๓๘ 
 

๑๓๘ 
 

8.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
เทขยะและจุดขนถ่ายขยะ 
รายละเอียด 
ขนาดกว้าง ๖๗ เมตร  ความยาว  ๑๒  
เมตร  พร้อมถนน คสล. ทางเข้าความ
กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรและ
ขอบกั นห้ามล้อ  ๓๖ เมตร ความกว้าง 
๐.๒๐ เมตร  ความสูง๐.๒๐ เมตรหรือ
พื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๑๔ ตร.ม. 
ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลตลาดแค 
ก้าหนด 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

-เพื่อสะดวกในการขน
ถ่ายขยะจากการขนย้าย
มาก้าจัดขยะมูลฝอย 

ขยะภายใน
เขตเทศบาล
ต้าบล 
ตลาดแค 

๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ขยะท่ีน้ามา
ก้าจัดขยะมูล
ฝอยไม่
ตกค้าง 
 
 

ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
ของการ
ก้าจัดขยะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

16 โครงการถมดิน ปรับระดับรอบแนวเขต
ท่ีดิน บ่อก้าจัดขยะบ่อท่ี ๒ หมู่ ๑๒ 
ต้าบลธารปราสาท อ้าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียด 
- โดยถมดินกว้าง  ๖.๐๐ เมตร ความ
สูง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๓๗๕  เมตร 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ 
ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลต้าบลตลาดแค ก้าหนด 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

-เพื่อถมดินให้รู้แนวเขต
ท่ีชัดเจน 

ปรับระดับ
ถนนรอย 
แนวเขต 

๑๓๔,๐๐๐ ๑๓๔,๐๐๐ ๑๓๔,๐๐๐ ๑๓๔,๐๐๐ ๑๓๔,๐๐๐ - ถนนปรับ
ระดับรอย
แนวเขตท่ีดิน
บ่อก้าจัดขยะ
บ่อท่ี ๒ 
 
 

แนวเขต
ท่ีดินอย่าง
ถูกต้องและ
ชัดเจน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 



๑๓๙ 
 

๑๓๙ 
 

8.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 ก่อสร้างอาคารระบายน้ า 
แบบท่อกลม 4- Ø 0.80x5 เมตร  
โดยติดต้ังประตูระบายน้ า 
แบบพวงมาลยัมือหมุน  
พร้อมอาคารปูองกันการกัดเซาะตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด 
(กองช่าง) 
 

-เพื่อใช้ควบคุม 
ปริมาณของน้ าในล าธาร
ปราสาทให้ได้ระดับ 
ตามต้องการ 

ชุมชน 
ตลาดแค  
หมู่ที่ 2  
ต.ธารปราสาท  
อ าเภอโนนสูง  
จังหวัด
นครราชสีมา 

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 มีประตูปิด - 
เปิด ระบายน้ า
ได้มาตรฐาน
และแข็งแรง  
จ านวน  
1 แห่ง 

มีบานปะต ู
ปิด – เปิด 
ที่ได้
มาตรฐาน 
และคงทน
ถาวร เกิด
ความ
สะดวก 
ในการ
ท างาน 

กองช่าง 

18 โครงการยกระดับถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ าและ 
บ่อพักน้ า คสล. ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที ่12 
ถนนเทศบาล ซอย 9/4  
(บ้านนายชยั สิงห์พล ถึง บา้นนางอรวรรณ  
ภูอินทร์) ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
-รื้อ/ยกระดบัถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 351 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางดินเดิมตามสภาพ 
- ก่อสรา้งท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพกั คสล. จ านวน 10 บ่อ  
รวมความยาว 91 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
ตลาดแคก าหนด   (กองช่าง) 

-เพื่อให้ประชาชนมถีนน
ในการสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้มาตรฐาน
พร้อมทั้งเป็นการระบาย
น้ าที่ท่วมขังและ 
การกัดเซาะถนน 

ชุมชนโนน
พิมาน หมู่ที ่
12 และ
ประชาชนที่
สัญจรผ่าน 
ไป-มา 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
และ 
ท่อระบายน้ า  
1 สาย 

- ถนนทีได้
มาตรฐาน
และคงทน
ถาวรเกิด
ความ
สะดวกใน
การสัญจร 
- จ านวน
พื้นที่น้ าท่วม
ขังลดลงละ
ปูองกันน้ า
ท่วม 

กองช่าง 



๑๔๐ 
 

๑๔๐ 
 

8.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 โครงการขุดลอกแหล่งกกัเก็บน้ า 
 (บริเวณโรงสูบน้ าผลิตประปา)  
เทศบาลต าบลตลาดแค  
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อกักเก็บน้ าไว้
อุปโภคบริโภค 

เขตเทศบาล
ต าบล 
ตลาดแค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่ง 
กักเก็บน้ า 
ไว้อุปโภค-
บริโภค 
จ านวน 
 1 แห่ง 

ประชาชน 
มีน้ าใช ้
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 19   โครงการ - - 11,775,000 11,775,000 11,775,000 11,775,000 11,775,000 - - - 
 
8.10 แผนงานการพาณิชย ์
8.11 แผนงานงบกลาง 
 



๑๔๑ 
 

๑๔๑ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกจิพอพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา  

9. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม   
  9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  9.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  9.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในวันเข้าพรรษาและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่ฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพิ่มมากขึ้น 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนสามารถ
น าหลักธรรมและ
หลักปฏิบัติทางพิธี
สงฆ์ไปปฏิบัติได้
อย่างถูกตอ้ง 

กองการศึกษา 

๒ จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบ
สานและรักษาประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ในเขต
เทศบาลต าบล
ตลาดแค  
 

80,000 80,000 80,000 80,000 
 

80,000 จัดงานประเพณี
สงกรานต์ในเขต
เทศบาลต าบล
ตลาดแค  
จ านวน  
1  ครั้ง/ปี 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการสืบ
สานวัฒนธรรม 
และรักษาประเพณี
ที่ดีงามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๓ จัดงานฉลอง 
วันแห่งชัยชนะของ 
ท้าวสุรนาร ี

เพื่อเข้าร่วมงานฉลองวันแห่งชัย
ชนะของท้าวสุรนาร ี

ทุ่งสัมฤทธิ์ 
๑ ครั้ง/ปี 

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 เด็ก,เยาวชนและ
ประชาชน 
เข้าร่วมงาน 
ไม่น้อยกวา่  
๑๐๐ คน  

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเข้า
ร่วมงานและเรียนรู้
ถึงประวัติศาสตร์
ของท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 

 
 
 
 



๑๔๒ 
 

๑๔๒ 
 

9.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค  
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นการ
เสริมสร้างการเรียนรู้  
โดยนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐  

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้
ร่วมกันจัด
กิจกรรมสรรสร้าง
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

๕ จัดงานวันลอยกระทง เพื่อจัดงานประเพณี
ลอยกระทงสืบสาน
รักษาประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่น 

จัดงานวันลอย
กระทงในเขต
เทศบาลต าบล 
ตลาดแค จ านวน 
1  ครั้ง/ปี 

150,000 150,000 150,000 
 

150,000 
 

150,000 เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นการ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๕๐ ของ
ประชากรท้ังหมด 
 
 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมพื้นถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

รวม 5     โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - -  
  
 
 9.4 แผนงานสาธารณสุข  
 9.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

9.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 



๑๔๓ 
 

๑๔๓ 
 

 9.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการเทิดทูนสถาบัน
และงานรัฐพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ผู้บริหาร
เจ้าหน้าท่ี
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
แสดงความ
จงรักภักดี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 1   โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - -  
 



๑๔๔ 
 

๑๔๔ 
 

 
9.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา12 
สิงหา มหาราชินี 

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้เข้าร่วม
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้เข้าร่วม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจ้า
อยู่หัวฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
บรมราชินี 3 มิ.ย. 

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้เข้าร่วม
สมเด็จพระราชินี
เทิดพระเกียรติ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษสมเด็จ
พระจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

เพื่อเทิดทูน 
พระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระจ้าอยู่หัว 
มหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้เข้าร่วม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระจ้าอยู่หวัฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 4    โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - -  
9.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
9.10 แผนงานการพาณิชย ์
9.11 แผนงานงบกลาง 
 



๑๔๕ 
 

๑๔๕ 
 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันของขาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  10.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง/จัดท า
อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับ
การจราจร 
- จัดหาแผงกั้นและ
กรวยจราจร 
- ติดตั้งเครื่องหมาย
จราจร/กระจกโค้ง 

 - เพื่อลดอุบัติเหตุ- เพื่อ
บริการประชาชนผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน 

จ านวน 
๒ กิจกรรม 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มีแผงกั้นและ
กรวยจราจรมี
เครื่องหมาย
จราจร/กระจก
โค้ง 
 
 

การจราจรคล่องตัว
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) 

 -เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุสาธารณภยั 

จ านวน 
๑ ครั้ง / ปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝึกอบรม ทบทวน 
อปพร.ให้มี
ประสิทธิภาพ  
1 ครั้ง/ปี 

สมาชิก อปพร.  
มีประสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสา
ธารณภัย 

จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 20,000  20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 งานปูองกันฯ 
จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผน
ปูองกันและ
บรรเทาสา 
สาธารณภยั  
1 ครั้ง/ปี 
 

ประชาชนในพื้นท่ี
ทราบถึงการอพยพ
และรับมือภัยต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



๑๔๖ 
 

๑๔๖ 
 

10.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง /
ติดตั้งหัวจ่ายประปา 
หัวแดง 

เพื่อเพิ่มจุดส่งน้ าใน
การปูองกันภัยสา
ธารณภัย 

จ านวน ๕ จุด/ป ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ติดตั้งหัวจ่ายประปา 
หัวแดง 5 จุด/ปี 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
เทศบาลมีจุดส่ง
น้ าประปาหัวแดงครบ
ทุกชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

 - เพื่อลดอุบัติเหต ุ
- เพื่อบริการ
ประชาชน ผู้ใช้รถใช ้
ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

ให้บริการ
ประชาชนที่ใช้รถ
สัญจรไปมาในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

30,000 30,000 30,000 
 

30,000 30,000 จ านวน 1 ครั้ง/ปี อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ลด
น้อยลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

 - เพื่อลดอุบัติเหต ุ
- เพื่อบริการ
ประชาชน ผู้ใช้รถใช้
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

ให้บริการ
ประชาชนที่ใช้รถ
สัญจรไปมาช่วง
เทศกาลสงกรานต์
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

30,000 30,000 30,000 
 

30,000 30,000  จ านวน 1 ครั้ง/ปี  อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ลด
น้อยลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 โครงการฝึกอบรมและ 
ทบทวนอาสาสมัคร 
จิตอาสาภัยพบิัต ิ

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมการให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ภัยพิบัติตา่งๆ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จัดโครงการฝึกอบรม
และทบทวนอาสาสมัคร 
จิตอาสาภัยพบิัต ิ
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

ประชาชนในพื้นที ่
ไดม้ีแนวทาง
ช่วยเหลือและรับมือ
ภัยพิบัต ิต่างๆ ได้
อย่างถูกตอ้ง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 7    โครงการ - - 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 - -  
  
 10.3 แผนงานการศึกษา 
 10.4 แผนงานสาธารณสุข  
 10.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

10.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 



๑๔๗ 
 

๑๔๗ 
 

10.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันปัญหา
ไฟปุาและหมอกควัน 

เพื่อปูองกันไฟปุา
และหมอกควันซ่ึง
เป็นอันตรายต่อ
ภาวะแวดล้อมและ
ประชาชน 

10 ชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ร้อยละ 
60 ของประชาชนท้ัง 
๑๐ ชุมชน ทราบถึง
ปัญหา จากไฟปุาและ
หมอกควัน 

ปัญหาจากไฟปุา
และหมอกควันซ่ึง
เป็นอันตรายลดลง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด) 

เพื่อใหก้ารปูองกัน
ยาเสพติด 
มีประสิทธิภาพ 

10 ชุมชน 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละ 60  
ของผู้เกี่ยวข้องกับ       
ยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดฟื้นฟู 
ผู้ติดยาเสพติด 

การปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด           
มีประสิทธิภาพ 
สูงสุด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(งบประมาณเงิน
อุดหนุน 

เฉพาะกิจ) 

3 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับฝึก
อาชีพการปูองกันและ
เฝูาระวัง) 
 
 
 
 

เพื่อใหก้ารปูองกัน
ยาเสพติด 
มีประสิทธิภาพ 

10 ชุมชน 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 ร้อยละ 60  
ของผู้ผ่านการบ าบัด 
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
ได้รับการฝึกอาชีพ 

การปูองกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด           
มีประสิทธิภาพ 
สูงสุด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(งบประมาณเงิน
อุดหนุน 

เฉพาะกิจ) 

รวม 3  โครงการ - - 247,500 247,500 247,500 247,500 247,500 - - - 
 
 
                                                                                                                                     



๑๔๘ 
 

๑๔๘ 
 

10.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

เพื่อเพิ่มความสามัคคี
และลดความขัดแย้ง
ของคนในชาติ 
 

จ านวน 1 ครัง้/ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาต ิ
1 ครั้ง/ปี 

ประชาชนร่วม
แสดงออกถึงความ
สามัคคีและให้
ความส าคัญกับ
สถาบันของชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 

รวม 1    โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - -  
 
10.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
10.10 แผนงานการพาณิชย ์
10.11 แผนงานงบกลาง 



 
 

๑๔๙ 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
 เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

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

8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ปรับปรุงรางระบายน้้า      
ถนนเทศบาล ซอย 11/1            
(บ้านนางอุ๋ย  ตีบกลาง ถึง 
บ้านนางไหม้ ทองจ้านงค์) 
ชุมชนส้าโรงตะวันออก หมู่ที ่๑ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้า้รูปตัวย ูพร้อมฝาปิด         
คสล.ร่องตัววีขนาด 
0.50×0.65×120.00 ม. 

- เพื่อเป็นการ 
ระบายน้้า ทีท่่วมขัง 
-เพื่อป้องกนัการกัด
เซาะถนน 

ชุมชนส้าโรง 
ตะวันออก  
หมู่ที่ ๑ 

๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ท่อระบายน้้า 
1 สาย 

จ้านวนพื้นที่น้้า
ท่วมขังลดลง 
และป้องกันน้้า
ท่วม 

ชุมชน 
ส้าโรง
ตะวันออก 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงรางระบายน้้า 
ถนนเทศบาลซอย 11/2  
(บ้านนางธูป บุญสมบัติ ถึงบ้าน
นายวันเพ็ญ เกล็ดงูเหลื่อม) 
ชุมชนส้าโรงตะวันออกหมู่ที่ ๑ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้าง 
รางระบายน้้ารูปตวัยพูร้อม 
ฝาปิด คสล.ร่องตัววี ขนาด 
0.50×0.65×86.00  ม. 

- เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ที่ท่วมขัง 
-เพื่อป้องกันการกัด
เซาะถนน 

ชุมชนส้าโรง 
ตะวันออก  
หมู่ที่ ๑ 

164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 ท่อระบายน้า้  
1 สาย 

จ้านวนพื้นที่น้า้
ท่วมขังลดลง 
และป้องกัน 
น้้าท่วม 

ชุมชน 
ส้าโรง
ตะวันออก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒/1 



 
 

๑๕๐ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 ปรับปรุงรางระบายน้้า   
ถนนเทศบาล ซอย 14         
 (บ้านนายพิบูลย์ อุ่นชยั ถึง                 
บ้านนางน้อม สุขเสนี) 
ชุมชนส้าโรงตะวันออก หมู่ที ่๑ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้าง 
รางระบายน้้ารูปตวัย ู
พร้อมฝาปิด คสล.ร่องตัววีขนาด  
0.50×0.65×200.00 ม. 

- เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ 
ที่ท่วมขัง 
- เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชนส้าโรง 
ตะวันออก  
หมู่ที่ ๑ 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ท่อระบายน้า้ 
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่
น้้าท่วมขัง
ลดลง และ 
ป้องกันน้้าท่วม 

ชุมชน 
ส้าโรง
ตะวันออก 

กองช่าง 

4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร 
ถนนเทศบาลซอย 14              
(บ้านนายพิบูลย ์อุ่นชยั ถึงบ้าน    
นางน้อม สุขเสนี) 
ชุมชนส้าโรงตะวันออกหมู่ที่ ๑ 
รายละเอียด 
ด้าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว 
จราจรเดิมพร้อมทั้งปูผิวแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต หนา 4.00 ซม.  
ขนาดกวา้ง 4.00×100.00 ม. 
พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่  
400.00 ตร.ม. 

-เพื่อให้สภาพ
ถนนอยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งาน 

ชุมชนส้าโรง 
ตะวันออก  
หมู่ที่ 1 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
คงทนถาวร
เกิดความ
สะดวก 
ในการสัญจร 

ชุมชน 
ส้าโรง
ตะวันออก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในบอ่บ้าบัดน้า้เสีย 
รายละเอียด 
ด้าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล.หนา 0.15 ม.ขนาดกว้าง 
5.00× 300.00 ม.พื้นที่ด้าเนินการ 
ไม่น้อยกวา่ 1,500 ตร.ม. 

-เพื่อให้มีถนน 
ที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา
และป้องกันน้้า
ท่วมขัง 

ชุมชนส้าโรง 
ตะวันออก  
หมู่ที่ 1 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ 
คงทนถาวร 
เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ชุมชน 
ส้าโรง
ตะวันออก 

กองช่าง 

 



 
 

๑๕๑ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการถมดินไหล่ทางพร้อม 
วางท่อ คสล.บริเวณทางหลวง 206 
ตลาดแค-พิมาย      
(ช่วงปากทางถนนซอย 11/2 -ปากทาง
ถนนซอย 19)  
(บ้านนางธูป บุญสมบัติ ถึง 
บ้านนายวันเพ็ญ เกล็ดงูเหลือม ถึง          
หน้าโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 
ระหว่างชุมชนส้าโรงตะวันออก หมู่ที ่1  
รายละเอียด 
-ถมดินระยะทาง รวม 108.00 ม. 
กว้างเฉลี่ย 6.50 ม. หนาเฉลี่ย  
1.40 ม. ปริมาณดินถมทั้งสิ้น 
ไม่น้อยกวา่ 1,122.00 ลบ.ม.  
-วางท่อ คสล.ขนาด Ø 1.00 ม.  
จ้านวน 31 ท่อน  
-บ่อพกัพร้อมฝาปิด จ้านวน 5 บ่อ 
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)  

-เพื่อขยาย
ถนนให้กวา้ง
ขึ้นและสะดวก
ในการสัญจร 

ชุมชนส้าโรง
ตะวันออก 
หมู่ที่ 1 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 -ถนน 
ที่ได้รับ 
การถมดิน 
ได้
มาตรฐาน  
จ้านวน  
1 สาย 

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจร 
ไป-มา 

ชุมชน 
ส้าโรง
ตะวัน 
ออก 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงโคมไฟบนถนนในเขตชุม 
ชุมชนส้าโรงตะวันออก หมู่ที ่1 
 
 
 
 
 

-เพื่อมีแสง
สว่างในเวลา
กลางคืน 

ชุมชนส้าโรง 
ตะวันออก  
หมู่ที่ 1 

๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ ๒๗๒,๐๐๐ มีโคมไฟ
บนถนน
ในเขต
ชุมชน 
ครบทุก
ซอย 

พื้นที่ในเขต 
เทศบาล 
มีแสงสว่างใน
เวลากลางคืน 

ชุมชน 
ส้าโรง
ตะวัน 
ออก 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

๑๕๒ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนเทศบาล ซอย ๑๒    
หลังโรงเรียน 
ธารปราสาทเพชรวิทยา  
(บ้านนายจรัญ ศาสตร์กลาง ถึง 
บ้านนางมณี ขาวเมืองน้อย) 
ชุมชนส้าโรงตะวันตก หมู่ที่ ๑ 
รายละเอียด 
ด้าเนินการก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 4.00 เมตรยาว 
300.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส้าหรับ 
ใช้ในการสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก 

ชุมชนส้าโรง 
ตะวันตก  
หมู่ที่ ๑ 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ถนน คสล.ที่ได้
มารฐาน  
จ้านวน ๑ สาย 

ประชาชน 
มีถนนสัญจร 
ไป-มา 
ได้สะดวกสบาย 

ชุมชน 
ส้าโรง
ตะวันตก 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงรางระบายน้้า  
ถนนเทศบาลซอย ๙/5  
(บ้านนางด้า ยาวะโนภาส ถึง 
บ้านนายสมพงษ์ เอี่ยมละออ) 
ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที ่12 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้างราง 
ระบายน้า้รูปตัวย ูพร้อมฝาปิด 
คสล.ร่องตัววี ขนาด 
0.50×0.65×60.00  ม. 
 
 
 

- เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ 
ที่ท่วมขัง 
- เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชน 
โนนพิมาน 
หมู่ที่ ๑๒ 

114,000 114,000 114,000 114,000 114,000  รางระบายน้้า
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่น้า้
ท่วมขังลดลงและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ชุมชน 
โนนพิมาน 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

๑๕๓ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 ปรับปรุงรางระบายน้้า 
ถนนเทศบาลซอย ๙/6  
(บ้านนายชั้น ศาสตร์กลาง ถึง          
บ้านนายตั้ม แซ่โล 
ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารูปตัวย ูพร้อมฝาปิด คสล. 
ร่องตัววี ขนาด 
0.50×0.65×80.00 ม. 

 - เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ 
ที่ท่วมขัง 
- เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชน 
โนนพิมาน 
หมู่ที่ ๑๒ 

152,000 152,000 152,000 152,000  152,000 รางระบายน้้า
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่น้า้
ท่วมขังลดลงและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ชุมชน 
โนนพิมาน 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงรางระบายน้้า 
ถนนเทศบาล ซอย ๙/8  
(บ้านนางจันทร์หอม ก้อนค้า ถึง
บ้านนายแสวง ทนงูเหลือม) 
ชุมชนโนนพิมานหมู่ที ่๑๒ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้างรางระบาย
น้้ารูปตัวยพูร้อมฝาปิด คสล. 
ร่องตัววี ขนาด 
0.50×0.65×60.00 ม. 

 - เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ 
ที่ท่วมขัง 
- เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชน 
โนนพิมาน 
หมู่ที่ ๑๒ 

114,000 114,000 114,000 114,000 114,000  รางระบายน้้า
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่น้า้
ท่วมขังลดลงและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ชุมชน 
โนนพิมาน 

กองช่าง 

12 ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายชื่อ
ซอย/ป้ายจราจร/ 
สัญญาณไฟกระพริบ 
ชุมชนโนนพิมาน หมู ่12 
 

-เพื่อแนะนา้
ชุมชนแก่ผู้มา
เยือน 
 

ชุมชน 
โนนพิมาน 
หมู่ที่ ๑๒ 

219,680 219,680 219,680 219,680 219,680 มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
ป้ายของชุมชน 
ครบทุกซอย 

มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
ป้ายของชุมชน 
ครบทุกซอย 

ชุมชน 
โนนพิมาน 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

๑๕๔ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 ปรับปรุงรางระบายน้้า           
ถนนเทศบาลซอย ๙/2 
(บ้านเชียงใหม่ ขอแช่มกลาง ถึง
บ้านนางดวงเดือน เอี่ยมละออ)  
ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้า้รูปตัวย ูพร้อมฝาปิด 
คสล.ร่องตัววี 
ขนาด 0.50×0.65×580 ม. 
 

- เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ 
ที่ท่วมขัง 
- เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชน 
โนนพิมาน 
หมู่ที่ ๑๒ 

1,102,000 1,102,000 1,102,000 1,102,000 1,102,000 รางระบายน้้า 
จ้านวน ๑ สาย 

จ้านวนพื้นที่
น้้าท่วมขัง
ลดลง 
และป้องกัน 
น้้าท่วม 

ชุมชน 
โนนพิมาน 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงรางระบายน้้า  
ถนนเทศบาลซอย ๙/3  
(บ้านางอุทัย ห่างกลาง ถึงบ้าน
บ้านนางวภิา บราวน์) 
ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้า้รูปตัวยพูร้อมฝาปิด 
คสล.ร่องตัววีขนาด
0.50×0.65×1,440.00 ม. 
 
 
 
 
 

- เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ 
ที่ท่วมขัง 
- เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชน 
โนนพิมาน 
หมู่ที่ ๑๒ 

2,735,000 2,735,000 2,735,000 2,735,000 2,735,000 รางระบายน้้า 
จ้านวน ๑ สาย 

จ้านวนพื้นที่
น้้าท่วมขัง
ลดลง 
และป้องกัน 
น้้าท่วม 

ชุมชน 
โนนพิมาน 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

๑๕๕ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 ปรับปรุงรางระบายน้้า 
ถนนเทศบาลซอย ๒/1 (บ้าน       
นายประกอบ ค่ายสงคราม ถึง
บ้านนายไว ชินพิมาย) 
ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที ่๑๒ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้าง 
รางระบายน้้ารูปตวัยพูร้อมฝา
ปิด คสล.ร่องตัววี ขนาด  
0.50×0.65×130.00 ม. 

 - เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ 
ที่ท่วมขัง 
- เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชน 
โนนหนามแดง 
หมู่ที่ ๑๒ 

247,000 247,000 247,000 247,000 247,000  รางระบายน้้า
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่น้า้
ท่วมขังลดลงและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ชุมชน 
โนนหนามแดง 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงรางระบายน้้า  
ถนนเทศบาล ซอย ๒๑      
(ร้านอุดมเลิศรส ถึงห้องแถว
ข้างเทศบาลฯ ) 
ชุมชนโนนหนามแดง หมู่ที ่12 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้า้รูปตัวย ู 
พร้อมฝาปิด คสล.ร่องตัวว ี
ขนาด  
0.50×0.65×264.00  ม. 

 - เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ที ่
ท่วมขัง 
- เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชน 
โนนหนามแดง 
หมู่ที่ ๑๒ 

502,000 502,000 502,000 502,000 502,000  รางระบายน้้า
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่น้า้
ท่วมขังลดลงและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ชุมชน 
โนนหนามแดง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างพนังกั้นคันดิน 
รอบสระน้้าหนองสะแก 
รายละเอียดความยาว รวม 
580 เมตร สูง 2.50 เมตร 

-เพื่อป้องกันการ
พังทลายของขอบ
สระน้้าหนองสะแก 
 

พนังคอนกรีตกั้น
ขอบสระน้้า
หนอง 
สะแก 

1,300,000 
  
 
 

1,300,000 
 
 

 

1,300,000 
 
 
 
 

1,300,000 
 
 
 
 

1,300,000 
 
 
 
 

พนังคอนกรีต 
จ้านวน 1 แห่ง 

 

ขจัดปัญหาการ
กัดเซาะของน้้าที่
ท้าความเสียหาย
แก่พนังสระน้้า 
 
 
 

ชุมชน 
โนนหนามแดง 

กองช่าง 

 
 



 
 

๑๕๖ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 ปรับปรุงรางระบายน้้า 
ถนนเทศบาล ซอย ๒8     
(ซอยข้างที่พักผู้โดยสาร 
สะพานลอย) 
ชุมชนโนนหนามแดงหมู่ที่ ๑๒ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้า้รูปตัวยพูร้อมฝาปิด  
คสล.ร่องตัววีรูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด คสล.ร่องตัววีขนาด
0.50×0.65×120.00 ม. 

 - เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ที่ท่วม
ขัง- เพื่อป้องกัน
การกัดเซาะถนน 

ชุมชนโนน 
หนามแดง 
หมู่ที่ ๑๒ 

228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 รางระบายน้้า 
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่น้้า
ท่วมขังลดลงและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ชุมชน 
โนนหนามแดง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาลซอย 28 
(ซอยที่พักผู้โดยสาร 
สะพานลอย) 
ชุมชนโนนหนามแดงหมู่ที่ ๑๒ 
รายละเอียด 
ด้าเนินการก่อสร้างถนน คสล.
หนา 0.15 ม. ขนาดกวา้ง 
4.00× 60.00 ม.พื้นที่
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
240.00 ตร.ม. 

-เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ 
สัญจรไปมาและ
ป้องกัน 
น้้าท่วมขัง 

ชุมชนโนน 
หนามแดง 
หมู่ที่ ๑๒ 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000  ถนน คสล. 
จ้านวน  
1 สาย 

มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ 
ทนถาวร เกิด
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

ชุมชน 
โนนหนามแดง 

กองช่าง 

20 ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้าย
ชื่อซอยป้ายจราจร/สัญญาณไฟ
กระพริบชุมชนโนนหนามแดง 
หมู่ที่ 12 

-เพื่อแนะนา้ชุมชน 
แก่ผู้มาเยือน 

ชุมชนโนน 
หนามแดง 
หมู่ที่ ๑๒ 

101,000 101,000 101,000 101,000 101,000  
 
 
 

ป้ายภายใน
ชุมชน/ป้ายชื่อ
ซอยป้าย
จราจร/
สัญญาณไฟ
กระพริบมีครบ 
ทุกซอย 
 

พื้นที่ในเขต
เทศบาลมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

ชุมชน 
โนน 
หนามแดง 

กองช่าง 



 
 

๑๕๗ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

21 ติดตั้งป้ายภายในชุมชน/ปา้ยชื่อซอยป้าย
จราจร/สัญญาณไฟกระพริบชุมชน 
ตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมูท่ี ่15 
 

-เพื่อแนะน้าชุมชน 
แก่ผู้มาเยือน 

ชุมชน 
ตลาดแค 
ตะวันออก 
ฝั่งเหนือ 
หมู่ที่ ๑๕ 

196,000 196,000 196,000 196,000 196,000  มีป้ายภายใน
ชุมชน/ป้าย
ชื่อซอยป้าย
จราจร/
สัญญาณไฟ
กระพริบ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

พื้นที่ในเขต
เทศบาลม ี
ภูมิทัศน ์
ที่สวยงาม 

ชุมชน 
ตลาดแค
ตะวันออก 
ฝั่งเหนือ 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
คอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนเทศบาล 7   
(เลียบล้าธารปราสาท)  (บ้านนายสร้อย  
กลมกลาง ถึง บ้านนายพุฒชง วงคอ์ิน)
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15  
ผิวถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 908 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 3,632 ตารางเมตร  
พร้อมไหลท่างดินเดิม 
รายละเอียด 
1. รื้อผวิจราจร คสล. เดมิ กว้าง 4 เมตร   
ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร 
2. เสริมดินพร้อมบดอัดแนน่ 
- ช่วงที ่1 กว้าง 4.50 – 5.00 เมตรสูง 
0.50 เมตร ยาว 438 เมตร ปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า 1,664 ลบ.ม. 
- ช่วงที ่2 กว้าง 4.50 – 5.00 เมตร           
สูง 0.50 เมนา ยาว 120 เมตร  
ปริมาณดินถมไมน่้อยกว่า 730 ลบ.ม. 
ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลตลาดแค
ก้าหนด 
 

-เพื่อการสญัจรไปมา
สะดวก และได้
มาตรฐานเพื่อให้มี
ถนนที่ได้มาตรฐานใน
การสญัจรไป-มา 
และปลอดภัย 

ชุมชนตลาด
แคตะวนัออก
ฝั่งเหนือ และ
ประชาชนที่
สัญจรผ่าน
ไป-มา 

2,948,000 2,948,000 2,948,000 2,948,000 2,948,000 ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
ชุมชนตลาด
แคตะวนัออก
ฝั่งเหนือ  
จ้านวน  
1 สาย 
 

จ้านวน 1 
สาย ถนนที่
ได้มาตรฐาน
และเกิด
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไป-มา  
และปลอดภัย 

ชุมชน 
ตลาดแค
ตะวันออก 
ฝั่งเหนือ 

กองช่าง 

 



 
 

๑๕๘ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

23 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าชุมชน -เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตพื้นที่
เทศบาลต้าบล 
ตลาดแค 

ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้ 
หมู่ที่ ๑๕ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐0๐ ซุ้มประตูทางเข้า
ชุมชน จ้านวน  
1 แห่ง 

พื้นที่ในเขต
เทศบาล มีภูมิทัศน์     
ที่สวยงาม 

ชุมชน 
ตลาดแค
ตะวันออก 
ฝั่งใต้ 

กองช่าง 

24 ขุดลอกคลองส่งน้้า  
หน้าโรงเรียนธารปราสาท 
เพ็ชรวิทยา  
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ 
หมู่ที่ ๑๕  
มีระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร 

-เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งและ
ป้องกันปัญหาทว่ม
ในช่วงน้้าหลาก 

ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้ 
หมู่ที่ ๑๕ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ คลองส่งน้้า  
จ้านวน ๑ สาย 

พื้นที่การเกษตร
ได้รับประโยชน ์

ชุมชน 
ตลาดแค
ตะวันออก 
ฝั่งใต้ 

กองช่าง 

25 ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ 
ป้ายชื่อซอย 
ป้ายจราจร/สัญญาณไฟ
กระพริบ 
ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ 
หมู่ที่ 15 

-เพื่อแนะนา้ชุมชน
แก่ผู้มาเยือน 

ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้ 
หมู่ที่ ๑๕ 

57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 มีป้ายภายใน
ชุมชน/ป้าย 
ชื่อซอย 
ป้ายจราจร/
สัญญาณไฟ
กระพริบ 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

พื้นที่ในเขต
เทศบาลมีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม 

ชุมชน 
ตลาดแค
ตะวันออก 
ฝั่งใต้ 

กองช่าง 

26 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร 
คสล. ถนนเทศบาล ซอย 16 
(บ้านนายสนอง เพ็ชรพิมาย ถึง
โรงสีบ้านนายประเสริฐ ประวัติ
กลาง) ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งไต้ หมู่ที่ 15 
- รื้อ/กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 100.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
ด้าเนินการซ่อมแซมผิวจราจร 
คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 

-เพื่อให้สภาพถนน
อยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งาน 

ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้  
หมู่ที่ ๑๕ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

ถนนที่ได้มาตรฐาน
และคงทนถาวร 
เกิดความสะดวกใน
การสัญจร 

ชุมชน 
ตลาดแค
ตะวันออก 
ฝั่งใต้ 

กองช่าง 



 
 

๑๕๙ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

27 โครงการถมดินขยายไหล่ทาง
ถนนมิตรภาพ (ข้างบริเวณหน้า 
รพ.สต.ตลาดแค ถึง  
หน้าอาคารร้านค้าชุมชน) 
- ด้าเนินการถมดินขยายไหลทาง 
กว้างเฉลี่ย 4.00 – 7.00 เมตร 
ยาวประมาณ 150.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 – 1.50 เมตร หรือ
คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
1,500 ลบ.ม. พร้อมปรับปรุง
ยกระดับขอบบ่อพัก คสล. 

-เพื่อการเดินทาง
สัญจรขอประชาชน
ในชุมชนรวดเร็วขึ้น
และเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งใต้  
หมู่ที่ 15 

165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 - เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การเดินทาง
สัญจรของ
ประชาชน 
ในชุมชนรวดเร็ว
ขึ้นและเกิดความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

-ประชาชนมี
ถนนสัญจรที่ได้
มาตรฐาน 

ชุมชน 
ตลาดแค
ตะวันออก 
ฝั่งใต้ 

กองช่าง 

28 ปรับปรุงรางระบายน้้า ถนน
เทศบาลซอย ๑๓/2 (บ้านนาย
ปลื้ม พิมพ์ปรุ ถึงบ้านนายอัคเดช 
เง่ือนกลาง) ชุมชนตะขบหมู่ที ่๔ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้า้รูปตัวยพูร้อมฝาปิด 
คสล.ร่องตัววีขนาด
0.50×0.65×240.00 ม. 

 - เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ที่ท่วมขัง 
- เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชนตะขบ 
หมู่ที่ 4 

456,000 456,000 456,000 456,000 456,000  รางระบายน้้า
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่น้า้
ท่วมขังลดลงและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ชุมชนตะขบ กองช่าง 

29 ปรับปรุงรางระบายน้้า ถนน
เทศบาลซอย ๑๓/3 (บ้านนาง
แฉล้ม  สาทกลาง)ชุมชนตะขบ
หมู่ที่ ๔ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้า้รูปตัวยพูร้อมฝาปิด 
คสล.ร่องตัววีขนาด
0.50×0.65×160.00ม. 

- เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ที่ท่วมขัง 
- เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชนตะขบ 
หมู่ที่ 4 

304,000 304,000 304,000 304,000 304,000  รางระบายน้้า
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่น้า้
ท่วมขังลดลงและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ชุมชนตะขบ กองช่าง 

 



 
 

๑๖๐ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

30 ปรับปรุงรางระบายน้้า ถนนเทศบาล
ซอย ๑๓/4 (บ้านนายปยินะ               
จงรวมกลาง ) ชุมชนตะขบหมู่ที ่๔ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้างรางระบายน้้า 
รูปตัวยูพร้อมฝาปิดคสล.ร่องตัววี           
ขนาด0.50×0.65×108.00 ม. 

- เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ที ่
ท่วมขัง 
- เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชนตะขบ 
หมู่ที่ 4 

206,000 206,000 206,000 206,000 206,000  รางระบายน้้า
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่
น้้าท่วมขัง
ลดลงและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ชุมชนตะขบ กองช่าง 

31 ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายชื่อซอยป้าย
จราจร/สัญญาณไฟกระพริบ        
ชุมชนตะขบ หมู่ที ่4 

-เพื่อแนะนา้
ชุมชนแก่ผู้มา
เยือน 

ชุมชนตะขบ 
หมู่ที่ 4 

259,000 259,000 259,000 259,000 259,000  ป้ายภายในชุมชน/
ป้ายชื่อซอยป้าย
จราจร/สัญญาณ
ไฟกระพริบ 
มีจ้านวน 
ไม่น้อยกว่า             
ร้อยละ 80 

พื้นที่ในเขต
เทศบาลมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

ชุมชนตะขบ กองช่าง 

32 วางท่อ คสล. พร้อมประตู เปิด-ปิดน้้า  
ข้างบ้านนางอุไรวรรณ 
ชุมชนตะขบ หมู่ที ่4 
รายละเอียด 
ด้าเนินการวางท่อ คสล.  
ขนาด ø 0.60 ม.   
จ้านวน 58 ท่อน พร้อมประตู         
เปิด-ปิดน้้า จา้นวน 1 ชุด   
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลก้าหนด) 

-เพื่อให้การ
ระบายน้า้ไหล
สะดวกรวดเร็ว 
ไม่มีน้้า 
ท่วมขัง 

ชุมชนตะขบ  
หมู่ที่ 4 
 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 -ลดปัญหาน้า้
ท่วมขังภายใน
ชุมชนได้      
ร้อยละ ๕๐ ของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาล 

-ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความสะดวก 
-สุขภาพชีวิต
ของคนใน
ชุมชนดีขึ้น 

ชุมชนตะขบ กองช่าง 

33 ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายชื่อซอยป้าย
จราจร/สัญญาณไฟกระพริบชุมชน
สระแทด หมู่ที ่11 

-เพื่อแนะนา้
ชุมชน 
แก่ผู้มาเยือน 

ชุมชนสระแทด 
หมู่ที่ 11 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 มีป้ายภายใน
ชุมชน/ป้ายชื่อ
ซอยป้ายจราจร/
สัญญาณไฟ
กระพริบ 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

พื้นที่ในเขต
เทศบาลมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

ชุมชน
สระแทด 

กองช่าง 



 
 

๑๖๑ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

34 ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจร  
ถนนเทศบาล ซอย 15 
(สะพานวัดตลาดแค ถึง       
บ้าน นางส้าอาง  เอนกสุรพจน์)  
ชุมชนสระแทด หมู่ที่ 11 
รายละเอียด 
ด้าเนินการปรับปรุง/ 
ซ่อมแซมผิวจราจรเดิม 
พร้อมทั้งปูผิวแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต หนา 4.00 ซม. 
ขนาดกวา้ง 4.00×470.00 ม.
พื้นที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 
1,880 ตร.ม. 

-เพื่อให้สภาพ
ถนนอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

ชุมชนสระแทด 
หมู่ที่ 11 

1,880,000 1,880,000 1,880,000 1,880,000 1,880,000
  

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จ้านวน 1 สาย 

ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
คงทนถาวร เกิด
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ชุมชน 
สระแทด 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ถนนเทศบาล 15/2 
(เลียบล้าสระแทด)  
(นายธนากร ทพักลาง (ตาเฮิม) ) 
ชุมชนสระแทด หมู่ที่ 11 
- ก่อสรา้งถนนหินคลุก  
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ยาวประมาณ 840.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ          
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
252.00 ลบ.ม.  
ตามรายละเอยีดแบบแปลน 
เทศบาลต้าบลตลาดแค กา้หนด 

-เพื่อให้มีการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ชุมชนสระแทด 
หมู่ที่ 11 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ถนนหินคลุก 
จ้านวน 1 สาย 

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 
ไปมา 

ชุมชน 
สระแทด 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

๑๖๒ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ถนนสาธารณะประโยชน ์ 
(ซอยข้างบ้านนางปลาบู่)  
ชุมชนสระแทดหมู่ที่ 11 
- ก่อสรา้งถนนหินคลุก  
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ 98.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือมีปริมาตรถนนหินคลุก 
ไม่น้อยกวา่ 39 ลบ.ม.  
ตามรายละเอยีดแบบแปลน
เทศบาลต้าบลตลาดแคก้าหนด 

-เพื่อให้มีการ
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ชุมชนสระแทด 
หมู่ที่ 11 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ถนนหินคลุก 
จ้านวน 1 สาย 

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจร 
ไป-มา 

ชุมชน 
สระแทด 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า 
และก่อสร้างถนน  คสล.  
ช่วงบ้านนายกรกช  ทัพกลาง ถึง 
สามแยก ซอย 13 (สามแยก
สะพานวัดตลาดแค)  
รายละเอียด 
ก่อสร้างบ่อพกั 
ขนาด 0.80x080 เมตร 
วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร 
รวมระยะทาง 280  เมตร 
 
 
 

-เพื่อป้องกันน้า้
ท่วมขังในชุมชน 
 
 
 
 

ช่วงบ้านนาย  
กรกช ทัพกลาง ถึง 
สะพานสระแทด  

 
 

 

750,000 
 
 
 
 
 

750,000 
 
 
 
 
 

750,000 
 
 
 
 
 

750,000 
 
 
 
 
 

750,000 
 
 
 
 
 

ท่อระบายน้า้  
และ ถนน 
คสล.  
จ้านวน 1 
แห่ง 
 
 

-ลดปัญหา 
น้้าท่วมขัง 
ในชุมชน 
-การสัญจร 
ไป-มาสะดวก 
 

ชุมชน 
สระแทด 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

๑๖๓ 

 

 
-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

38 โครงการขุดลอกล้าธารปราสาท  
(พร้อมขนทิ้งดิน) ช่วงสะพาน 
บ้านตะขบ หมู่ที่ 4 ถึง  
ประตูระบายน้า้ (5)  
บ้านใหม่เกษม 
รายละเอียด 
1.ระยะทาง 700.00 ม.  
กว้างเฉลี่ย  
15- 20 ม. ปริมาตรดินขุด
โดยประมาณ 24,500 ลบ.ม.  
งบประมาณ 808,500 บาท 
2.ระยะทางขนทิ้งดิน
โดยประมาณ 4 กม.  
ขนทิ้งดินโดยรถหกล้อ  
งบประมาณ 796,000 บาท 

-เพื่อเก็บกกัน้้าไว้
อุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกล้าธาร
ปราสาท  
(พร้อมขนทิ้งดิน)  
ช่วงสะพาน 
บ้านตะขบ  
หมู่ที่ 4 ถึงประต ู
ระบายน้า้ (5)  
บ้านใหม่เกษม 
 

1,604,500 
 

1,604,500 
 

1,604,500 
 
 
 
 
 

1,604,500 1,604,500 ขุดลอกล้าธาร
ปราสาท  
(พร้อมขน 
ทิ้งดิน) ช่วง
สะพาน 
บ้านตะขบ  
หมู่ที่ 4 ถึงประต ู
ระบายน้า้ (5)  
บ้านใหม่เกษม 
 

ใช้เป็นทางน้้า
ไหลเข้าที่พัก 
หรือที่เก็บกักน้า้
เพื่อใชอุ้ปโภค
บริโภคได้อย่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ชุมชน 
สระแทด 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า  
ถนนเทศบาล ซอย 15  
ตั้งแต่ (สะพานวัดตลาดแค ถึง 
บ้านนางส้าอาง  เอนกสุรพจน์   
ชุมชนสระแทด หมู่ที่ 11   
รายละเอียด 
ก่อสร้างบ่อพกั  
ขนาด 0.80 × 0.80 ม. 
วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม.  
ยาว 320  ม. 

-เพื่อให้สภาพ
ถนนอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

ชุมชนสระแทด 
หมู่ที่ 11 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ท่อระบาย 
ที่ได้มาตรฐาน 
จ้านวน  
1 สาย 

ถนนที่ได้
มาตรฐานและ
คงทนถาวร เกิด
ความสะดวกใน
การสัญจร 

ชุมชน 
สระแทด 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

๑๖๔ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

40 วางท่อระบายน้้า คสล. 
ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ ๒ 
บ้านนายเฉลยีว  ประสานกลาง 
รายละเอียด 
มีความกวา้ง ๐.๔๕ม.๐.๘๐ ม. 
ยาว ๓๕.๐๐ ม. 

-เพื่อให้สามารถ
ระบายน้า้ได้
สะดวกและลด
ปัญหาน้้า 
ท่วมขัง 

ชุมชนตลาดแค
หมู่ที่ ๒ 

๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ - ท่อระบายน้า้
จ้านวน 1 สาย 
- ลดปัญหาน้้า
ท่วมขังในชุมชน
ได้ถึงร้อยละ ๕๐ 
ของชุมชน 

ระบายน้า้ได้
สะดวกและลด 
ปัญหาน้้าทว่ม
ขังของชุมชน 

ชุมชนตลาดแค กองช่าง 

41 ปรับปรุงรางระบายน้้า  
ถนนเทศบาล ซอย ๓  
(ห้องเช่านายประเวช ถึง บา้นพกั
คนชรา (รอบสระหนองสะแก)) 
ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ ๒ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนินการก่อสร้าง 
รางระบายน้้ารูปตวัย ู
พร้อมฝาปิด คสล.ร่องตัวว ี
ขนาด  
0.50×0.65×430.00 ม. 

 - เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ที่ท่วม
ขัง 
- เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชนตลาดแค
หมู่ที่ ๒ 

817,000 817,000 817,000 817,000 817,000  รางระบายน้้า  
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่
น้้าท่วมขัง
ลดลงและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ชุมชนตลาดแค กองช่าง 

42 ปรับปรุงรางระบายน้้า  
ถนนเทศบาล ซอย 20/2       
(บ้านนางปรานอม ชนิกลาง ถึง      
บ้านนายสะท้าน ฤาชา) 
ชุมชนตลาดแค หมูท่ี่ ๒ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนนิการกอ่สร้างรางระบายน้้า
รูปตัวยู พรอ้มฝาปิด คสล. 
ร่องตวัว ี
ขนาด 0.50×0.65×240.00 ม. 
 

- เพื่อเป็นการ
ระบายน้้าที ่
ท่วมขัง 
- เพื่อปอ้งกนัการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชนตลาดแคหมู่
ที่ ๒ 

456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 รางระบายน้้า 
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่น้้า
ท่วมขังลดลง
และป้องกันน้้า
ท่วม 

ชุมชนตลาดแค กองช่าง 

 
 



 
 

๑๖๕ 

 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

43 ปรับปรุงรางระบายน้้า  
ถนนเทศบาล ซอย 20/3  
(บ้านนางประคอง ใบโพธิ์ ถึง บ้าน      
นางบุญเกลี้ยง แก้วระวัง และบ้าน 
นายเฉลียว ประสานกลาง  ถึง          
บ้านนางสุนีย์ ปานปรีชา ) 
ชุมชนตลาดแค หมูท่ี่ ๒ 
รายละเอียด 
โดยด้าเนนิการกอ่สร้าง 
รางระบายน้้ารูปตัวยู 
พร้อมฝาปิด คสล.รอ่งตัวว ี
ขนาด 0.50×0.65×170.00 ม. 

- เพื่อเป็นการ
ระบายน้้าที ่
ท่วมขัง 
- เพื่อปอ้งกนัการ
กัดเซาะถนน 

ชุมชนตลาดแค
หมู่ที ่2 

323,000 323,000 323,000 323,000  323,000 รางระบายน้้า 
จ้านวน 1 สาย 

จ้านวนพื้นที่น้้า
ท่วมขังลดลง
และป้องกันน้้า
ท่วม 

ชุมชนตลาดแค กองช่าง 

44 ติดตั้งป้ายภายในชุมชน/ 
ป้ายชื่อซอย ป้ายจราจร/สัญญาณไฟ
กระพริบ 
ชุมชนตลาดแค หมูท่ี ่2 

-เพื่อแนะน้าชุมชน
แก่ผู้มาเยือน 

ชุมชนตลาดแค
หมู่ที่ 2 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000  มีป้ายภายใน
ชุมชน/ป้าย 
ชื่อซอย 
ป้ายจราจร/
สัญญาณไฟ
กระพริบ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

พื้นที่ในเขต
เทศบาลมีภมูิ
ทัศนท์ี่สวยงาม 

ชุมชนตลาดแค กองช่าง 

45 ติดต้ังป้ายภายในชุมชน/ป้ายชื่อ
ซอยป้ายจราจร/สัญญาณไฟ
กระพริบชุมชนชาววัง 
หมู่ที่ 2 

-เพื่อแนะนา้
ชุมชน 
แก่ผู้มาเยือน 

ชุมชนชาววัง 
หมู่ที่ ๒ 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000  ป้ายภายใน
ชุมชน/ 
ป้ายชื่อซอยป้าย
จราจร/สัญญาณ
ไฟกระพริบไม่
น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
 
 
 

พื้นที่ในเขต
เทศบาลมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

ชุมชน 
ชาววัง 

กองช่าง 

 



 
 

๑๖๖ 

 

-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนนและท่อ
ระบายน้า้ คสล. ถนนเทศบาล 
ซอย 18 (ถนนมิตรภาพ ถึง บา้น
นายหมั่น พุฒกลาง)  
ชุมชนชาววัง หมู่ที่ 2 
รายละเอียด 
-ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
280.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ด้าเนินการ 
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า    
1,066 ตร.ม. 
-ก่อสร้างท่อระบายน้า้ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม    
บ่อพัก คสล. จ้านวน 32 บ่อ   
รวมความยาวประมาณ  
280.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อเป็นการ
ระบายน้า้ 
ที่ท่วมขัง 
 

ชุมชนชาววัง 
หมู่ที่ 2 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ท่อระบายน้า้
จ้านวน ๑ สาย 

จ้านวนพื้นที่น้า้
ท่วมขังลดลงและ
ป้องกันน้้าท่วม 

ชุมชน 
ชาววัง 

กองช่าง 

 
 



 
 

๑๖๗ 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น        รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

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

8  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่จะขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งน ้าจากโรงสูบ
บ้านซึม ต้าบลสัมฤทธิ์ 
อ้าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ถึง  
เทศบาลต้าบลตลาดแค  
ต้าบลธารปราสาท  
อ้าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียด 
-ก่อสร้าง รางน ้า คสล.  
รูปตัววี ปากกวา้ง 2.00 
เมตร ก้นกว้าง 
0.50 เมตร ความลึก 
ไม่น้อยกวา่ 1.50 เมตร  
ยาวประมาณ  
1,550 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต้าบลตลาดแคก้าหนด 

-เพื่อให้มีรางระบายน ้า 
คสล. ที่ได้มาตรฐาน 
-เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
-เพื่อประชาชน 
จะได้มีน ้าอุปโภค-
บริโภค และ 
ใช้ในการเกษตร 

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

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

-มีรางน ้า คสล.  
ที่ได้มาตรฐาน 
-แก้ไขปัญหาภยั
แล้ง 
-ประชาชน 
จะได้มีน ้า
อุปโภค-บริโภค 
และใช้ใน
การเกษตร 

 

อบจ. 
นครราชสีมา 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/2 



 
 

๑๖๘ 

 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ก าจัดขยะและ
รองรับปริมาณขยะ 
ที่เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงบ่อ
ขยะเทศบาล
ต าบลตลาดแค 
จ านวน  
๑ ครั้ง/ป ี

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงพื้นที่ใน
การก าจัดขยะให้
ถูกสุขลักษณะ 
จ านวน   
๑ ครั้ง/ป ี

การก าจัดขยะ      
ที่มปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 

อบจ.
นครราชสีมา 

รวม 2    โครงการ - - 4,375,000 4,375,000 4,375,000 4,375,000 - - - - 
 



 
 

๑๖๙ 
 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

 เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา  

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

เพื่อซ่อมเครื่องรถยนต์,  
ซ่อมแซสซี (shassis)  
รถบรรทุกน้ า, รถดับเพลิง 
และรถกระเช้า 
จ านวน 4 คัน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลดัฯ 

รวม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  

2 การรักษา      
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าท่อ
พญานาค (ท่อเหล็กอาบ
สังกะสี) เครื่องยนต์เบนซิน 
ความยาว  10 ฟุต  
ที่ 5 นิ้ว ขนาดไม่ต่ ากว่า                   
4.5  แรงม้า 
จ านวน 2 เครื่อง 

44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 ส านักปลดัฯ 

รวม 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000  
 

 

 

 

 

   แบบ ผ. ๐3 



 
 

๑๗๐ 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ก่อสร้าง 

จัดซื้อรถตักหนา้ขุดหลัง  
ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ 
จ านวน  ๑ คัน   
(ตามมาตรฐานครุภณัฑ์) 

๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ กองช่าง 

รวม ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐  
4 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

การเกษตร 
-จัดซื้อเครื่องพ่นละออง
ฝอยละเอียด (ULV)   
ชนิดมือถือ  
จ านวน  ๑ เครื่อง 
(ราคาตามท้องตลาด) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และ 

สิ่งแวดล้อม 

รวม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
5 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

งานบ้านงานครัว 
-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า         
ข้อแข็ง  
- เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง       
แบบสะพาย                   
จ านวน  ๒ เครื่อง 
เครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้า           
    แบบสะพาย 
๒) เครื่องยนต์ ขนาด 
    ไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า 
๓) ปริมาตรกระบอกสูบ            
    ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี 
๔) พร้อมใบมีด 

๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และ 

สิ่งแวดล้อม 

รวม ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐  



 
 

๑๗๑ 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถกระบะ) ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซ ี
จ านวน  ๑ คัน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และ 

สิ่งแวดล้อม 

รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  

7 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ 
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถโรงเรียน  
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน  
๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า ๔,๐๐๐ ซี ซ ี
จ านวน 1 คัน 

๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

รวม ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ - 
8 สังคม

สงเคราะห ์
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

งานบ้านงานครัว 
-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง  
- เครื่องตัดหญ้าข้อแข็งแบบสะพาย 
จ านวน  1 เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
๒) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกวา่  
    ๑.๔ แรงม้า 
๓) ปริมาตรกระบอกสูบ 
    ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี 
๔) พร้อมใบมีด 

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 - 
 

 



 
 

๑๗๒ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต 

ของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงานครัว 

-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจกัรยาน 
จ านวน  1 เครื่อง  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบแบบเข็น 
๒) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกวา่  
     5 แรงม้า 
๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ 
    ประมาณ 26 นิ้ว 
๔) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกวา่ 20 นิ้ว 
5) ความจุน้ ามันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า    
    1.50 ลิตร 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา 

รวม 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000  

 



๑๗๓ 
 

๑๗๓ 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
  

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  โดยการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
นั้น จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามหนังสืออ าเภอโนนสูง     
ด่วนที่สุด ที่ นม  0023.20/ว 296  ลงวันที่  18  มกราคม  2564  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมี การติดตามและประเมินผล โครงการ            

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  โดยการติดตามและประเมินผลโครงการ นั้น จะต้อง
ด าเนินการติดตามและประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามหนังสืออ าเภอโนนสูง ด่วนที่สุด ที่     
นม  0023.20/ว 296   ลงวันที่   18   มกราคม  2564  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาเทศบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค เป็นผู้ด าเนินการซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมินผลด้วย ระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 
 

 
 

/(๒) การวัดผล… 

http://www.dla.go.th/


๑๗๔ 
 

๑๗๔ 
 

 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลต าบลตลาดแค ใช้วิธีการส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล    
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/3   แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ตามที่เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
และประกาศใช้เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2562 แล้วนั้น  

เทศบาลต าบลตลาดแค ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) มาเป็นกรอบในการ
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   สรุป ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
(พ.ศ. ๒๕๖๑) (พ.ศ. ๒๕๖๒) (พ.ศ. ๒๕๖๓) (พ.ศ. ๒๕๖๔) (พ.ศ. ๒๕๖๕) รวมห้าปี 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ  
(บาท) 

จ า 
นวน

โครงก
าร 

งบ 
ประมาณ  
(บาท) 

168 56,950,280 177 59,047,010 180 61,898,620 180 62,636,620 180 63,336,620 875 304,207,150 

  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน 
โครงการ/กจิกรรม       

ทีน่ ามาจัดท างบประมาณ 
ปี (พ.ศ.2563) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

ปี (พ.ศ.2563) 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ปี (พ.ศ.2563) 

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมด 

ปี (พ.ศ.2563) 

49 = 27.22 
(49 x 100) 

180 

20,752,141 = 33.53 
(20,752,141 x 100) 

61,898,620 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 

โครงการ/กจิกรรม       
ทีน่ ามาจัดท างบประมาณ 

ปี (พ.ศ.2564) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

ปี (พ.ศ.2564) 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ปี (พ.ศ.2564) 

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมด 

ปี (พ.ศ.2564) 

48 = 26.67 
(49 x 100) 

180 

22,119,886   = 35.31 
(22,119,886 x 100) 

62,636,620 
 

/๔. ข้อเสนอแนะ... 



๑๗๕ 
 

๑๗๕ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดแค          
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 ปัญหา  
- โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256-2565) มีมากเกินไปท าให้

ไม่สามารถน ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ตามสัดส่วนที่เหมาะสม   
- โครงการ/กิจกรรม ที่น ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ไม่สามารถ

ด าเนินการได้จริงตามท่ีได้ตั้งงบประมาณไว้  

ข้อเสนอแนะ 
- โครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256-2565)  และ       

ที่จะเพ่ิมเติมครั้งต่อไปนั้น ควรวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม ให้ครบถ้วนทุกด้าน และควร
จัดล าดับตามความส าคัญก่อนหลัง ความจ าเป็นเร่งด่วนให้ชัดเจน และอย่างเหมาะสม 

- โครงการ/กิจกรรมที่น ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี, งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเพ่ิมเติม,หรือรายจ่ายจากเงินสะสม แล้วนั้น ควรด าเนินการจัดท าให้ครบทุกโครงการ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ในอนาคตควรมุ่งเน้นพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการใช้อุปโภคบริโภค  ใช้ในการเกษตร  และ

พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  พัฒนาระบบการระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  สนับสนุน
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  พัฒนาด้านสังคม  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และการจัดการขยะ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
- การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณาใช้แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาชุมชน       

แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นกรอบ     
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน    
  - การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องด าเนินการตามหนังสือสั่งการ
ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด และควรค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ 

-  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณ และค านึงถึงสถานะทางการคลัง   
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

-  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ไดต้ั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และงบประมาณจากเงินสะสม ให้สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ระเบียบ/กฎหมายก าหนดไว ้ 

- เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน        
ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการขอโอนงบประมาณเพ่ิม โอนลด  หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

----------------------------------------------- 


