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ยุทธศาสตร์ที่ ๖
แผนงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
*************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เคหะและชุมชน
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงติดวอลเปเปอร์เกรดเอ ห้อง
ผู้บริหาร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
24.27 ตรม. ราคาค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าแรงติดตั้ง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการปรับปรุง
ห้องผู้บริหาร

๒

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านขาม ซอย
5/1 เชื่อมถนนซอย
5/3 ช่วงที่ 2

3

ก่อสร้างรางระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู พร้อม
น้ารูปตัวยู พร้อมฝา ฝาปิด รางกว้าง 0.40 เมตร ยาว
ปิด ถนนสาย
132 เมตร ลึก 0.50 เมตร
กลางบ้านโนน
สะเดา ซอย 5
ซ้ายมือบ้านนาย
สหัส

งบ
ประมาณ
46,500

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร 265,000
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า 440 ตรม. ไหล่
ทางกว้างตามสภาพพืน้ ที่ พร้อมวาง
ท่อ คสล.อัดแรง ขนาด 0.40 เมตร
จานวน 1 จุด 6 ท่อน
330,000

ผด.๒

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงาน
กองช่าง
เทศบาลตาบลท่า
ช้าง
บ้านขาม

กองช่าง

บ้านโนนสะเดา

กองช่าง
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ที่
4

5

6

7

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุง ปรับปรุงพื้นปูกระเบื้อง อาคารศูนย์
พื้นปูกระเบื้อง
ป้องกันภัยฯ ด้านหลังเชื่อมต่อกับ
อาคารศูนย์ป้องกัน อาคารเดิม โดยการทุบรื้อพื้น
ภัยฯ ด้านหลัง
คอนกรีตเดิมออก และปรับพื้นเท
เชื่อมต่อกับอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5.5
เดิม
เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร พร้อมปูกระเบื้องพื้น
และวางท่อระบายน้า
ก่อสร้างรางระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
น้ารูปตัวยู พร้อมฝา พร้อมฝาปิด รางกวว้าง 0.40
ปิด ถนนสาย
เมตร ยาว 75 เมตร ลึก 0.50
กลางบ้านช่องโค
เมตร
ซ้ายมือ ช่วงที่ 2
หน้าบ้านนายอมร
ก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถนนกว้าง 3 เมตร ยาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
สายกิ่งเพชรซอย
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 150 ตรม.
10/2 เลียบมูล
ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่
พร้อมวางท่อลอด คสล.อัดแรง
0.60 เมตร จานวน 1 จุด 6 ท่อน
ก่อสร้างรางระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ราง
น้ารูปตัวยู พร้อมฝา กว้าง 0.40 เมตร ยาว 50 เมตร
ปิด ถนนสายกิ่ง
ลึก 0.50 เมตร พร้อมใตัดถนน
เพชรซอย 5
คอนกรีตและเทคืน
ซ้ายมือ
โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์ป้องกันฯ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

180,000

บ้านช่องโค

กองช่าง

110,๐๐๐

บ้านโนนสะเดา

กองช่าง

150,000

บ้านหนองบัว

กองช่าง
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รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
8 โครงการติดตั้งตา
ติดตั้งโครงเหล็กกัลป์วาไนซ์ ขนาด
ข่ายกันนกพร้อม
1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1 มม. พร้อม
ทาสีหลังคาอาคาร ลวดตะแกรง เบอร์ 2.6 มม. ใช้
สานักงานเทศบาลฯ ตรา 1.5 นิ้ว อาคารสานักงาน
เทศบาล หน้าจั่วทั้งหมด 18 จั่ว
และติดตั้งตาข่ายใต้ชายคาชั้นที่ 3
ด้านหน้า และด้านข้าง รวมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 400 ตรม. พร้อมทาสี
หลังคาในส่วนที่คลุมตาข่าย รวม
พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 220
ตรม.
9 ก่อสร้างต่อเติม
ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสานักงาน
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลท่าช้าง ด้านหลังกอง
เทศบาลตาบลท่า
ช่าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
ช้าง ด้านหลังกอง ชั้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7.5
ช่าง
เมตร หรือรวมพื้นที่อาคารใช้สอย
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60 ตรม.
10 ก่อสร้างสนามเด็ก ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
เล่นสร้างปัญญา ใน โดยการก่อสร้างฐานที่ 1 สระน้า
ฐานที่ 1 ถึง ฐานที่ อินจัน กว้าง 10 เมตร ยาว 15
3 ศูนย์พัฒนาเด็ก เมตร พื้นเทคอนกรีตและทรายถม
เล็ก
ขอบคันทาง ฐานที่ 2 สระทารก
กว้าง 5.5 เมตร ยาว 5.80 เมตร
พืน้ เทคอนกรีตและระบบน้าพุ
ฐานที่ 3 ค่ายกล ปรับพื้นที่บ่อ
ทรายและค่ายกล ขนาดกว้าง
เมตร ยาว 3 เมตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
490,000

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาลตาบลท่า กองช่าง
ช้าง

500,000

เทศบาลตาบลท่า กองช่าง
ช้าง

150,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ท่าช้าง

กองช่าง

12

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างปรับปรุงรางน้าฝน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รางน้าสแตนเลส
รางกว้าง 0.25 เมตร ยาวสองข้าง
40 เมตร พร้อมตีฝ้าเพดานยิปซัม
บอร์ด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตรม.
และระบบไฟฟ้า งานทาสี

งบ
ประมาณ
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

12 ก่อสร้างปรับปรุง
รางน้าฝนอาคาร
ตลาด รางน้าฝนส
แตนเลส

ก่อสร้างปรับปรุงรางน้าฝนอาคาร
ตลาด รางน้าสแตนเลส กว้าง
0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60
เมตร พร้อมอุปกรณ์เดินท่อน้าทิ้ง
จานวน 7 จุด

150,000

ตลาดท่าช้าง

กองช่าง

13 โครงการซ่อมสร้าง
เสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต
ถนนสายกลางบ้าน
โนนสะเดา จากแยก
ถนนทางหลวง
ชนบท ถึงศาลาแยก
ซอย 3

ซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต ถนนสายกล้างบ้านโนน
สะเดา จากทางเข้าแยกถนน ทาง
หลวงชนบท (ช่วงที1่ ) เสริมผิวลาด
ยางแอสฟัลติกถนนกว้าง 5 เมตร
ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร
รวมพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นผิวจราจรถนนและป้าย
จราจร

500,000

บ้านโนนสะเดา

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 ก่อสร้างปรับปรุง
รางน้าฝน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ราง
น้าฝนสแตนเลส
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พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
14 โครงการซ่อมสร้าง ซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติ
เสริมผิวลาดยาง
กคอนกรีต ถนนสายเลียบทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต รถไฟ บ้านช่องโค เสริมผิวลาดยาง
ถนนสายเลียบทาง แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนกว้าง 4
รถไฟ บ้านช่องโค เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04
เมตร รวมพื้นที่ผิวแอสฟัลติกคอนก
รีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.
พร้อมตีเส้นผิวจราจรและป้าย
จราจร

งบ
ประมาณ
500,000

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านช่องโค

15 โครงการซ่อมสร้าง
เสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต
ถนนสายคชสาร
บ้านตลาดท่าช้าง
จากสี่แยกสถานี
รถไฟถึงสามแยก
ศาลเจ้า

500,000

บ้านตลาดท่าช้าง กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีต ถนนสายคชสาร บ้าน
ตลาดท่าช้าง จากแยกสถานีรถไฟ
ถึงสามแยกศาลเจ้า เสริมผิวลาด
ยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกว้าง
5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา
0.40 เมตร รวมพื้นที่แอสฟัลติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร
ถนนและป้ายจราจร
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รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
16 ก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหอย ช่วงหน้าบ้าน
สายบ้านหนองหอย นายวิเชียร โดยการถมดินสูงเฉลี่ย
ช่วงหน้าบ้านนาย
0.50 เมตร และเทคอนกรีต กว้าง
วิเชียร
3 เมตร ยาว 56 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร ไหล่
ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อม
วางท่อ คสล.อัดแรง ขนาด 0.40
เมตร จานวน 1 จุด 6 ท่อน และ
ขุดร่องดินเปิดทางน้า ยาวไม่น้อย
กว่า 50 เมตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
180,000

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านหนองหอย

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

15

ยุทธศาสตร์ที่ ๘
แผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
บริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

2

โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

3

โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

4
5
6
7
8

โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
- เครื่องทาความเย็นระบบไอน้า
จานวน 4 เครื่อง

งบ
ประมาณ
84,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลตาบล
ท่าช้าง

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
เทศบาล

- เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 36000 บีทียู จานวน 2
เครื่อง
- โต๊ะประชุม ขนาด 150 x 40 x
75 ซม. จานวน 16 ตัว
- โต๊ะประชุม ขนาด 240 x 60 x
75 ซม. จานวน 1 ตัว
- เก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง จานวน 4
ตัว
- ชุดรับแขกบุหนัง ขนาดไม่น้อย
กว่า 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง
รับแขก จานวน 2 ชุด
- ก้าอี้สาหรับผู้มาติดต่อ จานวน 4
ตัว
- เก้าอี้ประชุมโครงขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม ที่นั่งและพนักพิง บุ
ฟองน้าหุ้มหนังเทียม มีตัวยึดขา
ด้านข้าง จานวน 100 ตัว

94,000

เทศบาลตาบล
ท่าช้าง

สานักปลัด
เทศบาล

94,400

เทศบาลตาบล
ท่าช้าง
เทศบาลตาบล
ท่าช้าง
เทศบาลตาบล
ท่าช้าง
เทศบาลตาบล
ท่าช้าง

สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

เทศบาลตาบล
ท่าช้าง
เทศบาลตาบล
ท่าช้าง

สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

9,850
38,000
73,000
26,000
85,000

16

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9

โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

-

10 โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
11 โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
12 โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
13 โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
15 โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

-

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
โต๊ะทางานผู้บริหาร พร้อมตู้ข้าง
และลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า
108 x 75 x 75 ซม. จานวน
1 ชุด
เก้าอี้ผู้บริหารทรงสูง จานวน 1
ตัว
โต๊ะประชุม ขนาด 180 x 40 x
75 จานวน 16 ตัว
โต๊ะหมู่บูชา

งบ
ประมาณ
29,500

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลตาบล
ท่าช้าง

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
เทศบาล

6500

เทศบาลตาบล
ท่าช้าง
เทศบาลตาบล
ท่าช้าง
เทศบาลตาบล
ท่าช้าง
เทศบาลตาบล
ท่าช้าง

สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

102400
8,500

- พระพุทธรูป ขนาดหน้าตักไม่
น้อยกว่า 7 นิ้ว จานวน 1 องค์

2,500

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

งบ
ประมาณ
22,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลตาบล
ท่าช้าง

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
เทศบาล

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
LED ชนิด Network จานวน 1
เครื่อง

7,900

เทศบาลตาบล
ท่าช้าง

สานักปลัด
เทศบาล

17

แผนงาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

2

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

งบ
ประมาณ
22,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลตาบล
ท่าช้าง

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สวัสดิการ

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
LED ชนิด Network จานวน 1
เครื่อง

7,900

เทศบาลตาบล
ท่าช้าง

กอง
สวัสดิการ

18

ผด.๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
เทศบาลตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นและความต้องการของประชาชน
๖.๒ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
รวม
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
รวม
รวมเพิ่มเติมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

7

21.21

1,836,500

31.26

กองช่าง

9
16

27.27
48.48

2,715,000
4,551,500

46.13
86.94

กองช่าง

17

51.52

683,550

13.06

สานักปลัด
เทศบาล,
กองสวัสดิการ

๑7
33

51.52
๑๐๐.๐๐

683,550
5,235,050

13.06
100.00

19

แผนภูมิที่ ๑

แสดงจานวนโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (เพิ่มเติม) (แยกตามยุทธศาสตร์)

แผนภูมิที่ ๒

แสดงจานวนเงินงบประมาณตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (แยกตามยุทธศาสตร์)

20

