
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใหม้ีความสมบรูณอ์ย่างยั่งยืนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
    1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
    1.๑  แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการ
น ้าเพื่อการเกษตร

- เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้าไว้
ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
- เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้าไว้
ใช้ในการอุปโภค บริโภค
อย่างเพยีงพอ

- จ่ายเปน็ค่าไฟฟา้โรงสูบ
น ้า  พลังไฟฟา้บา้นช่องโค
, บา้นขาม เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในการสูบน ้า
เข้าแปลงข้าวในช่วงฝน
ทิ งช่วง และช่วงท้านาปรัง
- ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ
การเกษตร
- ขุดสระเก็บกักน ้า
- ขุดลอกแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ครัวเรือน
ได้รับ
ประโยชน์
จากการใช้
น ้า จ้านวน
๒,๐๐๐ 
ครัวเรือน
- ขุดบอ่บาล
 ๘ ชุมชน
- ขุดสระ ๘
 ชุมชน

ท้าใหเ้กษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ น
และมีความเปน็อยู่ดี
ขึ น

กองสวสัดิการ
สังคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการขับเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงตามแนว
พระราชด้าริ

- เพื่อเพิ่มรายได้ใหแ้ก่
เกษตรกร
- เพื่อแก้ไขปญัหาความ
ยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
- เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพยีงตาม
แนวพระราชด้าริ

- ส่งเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสาน แนวทฤษฎี
ใหม่ จ้านวน ๙ ชุมชน
- จัดตั งศูนย์สาธติการ
ด้ารงชีวติแบบเศรษฐกิจ
พอเพยีง             ๑ ศูนย์
- ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพยีงครอบครัวอยู่ดี  
มีสุข  ๙  ชุมชน
- ประชุมอบรมสัมมนา
ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง
ตามแนวพระราชด้าริ   ๙
 ชุมชน

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ประจ้าชา
ชนเข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑,๕๐๐ 
ครัวเรือน

-ท้าใหเ้กษตรกร- ท้า
ใหเ้กษตรกรมีรายได้
เพิ่มมากขึ นและมี
ความเปน็อยู่ดีขึ น
- แก้ไขปญัหา ความ
 ยากจนที่ตกเกณฑ์ 
จปฐ.
- ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง 
เศรษฐกิจพอเพยีง
ตามแนวพระราชด้าริ
 จ้านวน ๙ ชุมชน

กองสวสัดิการ
สังคม

68

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการศึกษา
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
    2.๑  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการการจัด
กิจกรรมงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

- เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ในวนัเด็กแหง่ชาติ และ
ส่งเสริมใหเ้ยาวชนใช้เวลา
วา่งใหเ้ปน็ประโยชน์
- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
นักเรียนได้แสดงออกทาง
ความคิด ความรู้
ความสามารถ
- เพื่อใหเ้ด็กมีโอกาสได้
ร่วมกิจกรรม ได้แสดงออก
ในส่ิงที่ตนชอบ

- จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ
จัดประกวดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเยาวชน
- ประกวดส่ือการเรียน
การสอนและประกวด
กิจกรรมการแข่งขันทาง
วชิาการ
- เวทสีร้างสรรค์เด็ก 
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จ้านวน ๓ โรงเรียน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
๒,๐๐๐ คน

- เด็กและเยาวชนใช้
เวลาวา่งอย่างเกิด
ประโยชน์
- โรงเรียนในเขต
เทศบาลใหเ้ปน็
โรงเรียนน่าเรียน
- เปน็การพฒันาทาง
ความคิดความรู้
ความสามารถของ
เด็กและเยาวชน

กองการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดซื ออาหาร
เสริม (นม) ใหก้ับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล

- เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี
การพฒันาทั งกายและ
สมอง ที่สมบรูณ์

โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จ้านวน ๓ โรงเรียน

996,424  996,424  996,424  996,424  996,424  เด็กได้รับ
อาหารเสริม
 (นม) 
จ้านวน 
๕๒๐ คน

- นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน
 มีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง สมบรูณ์

กองการศึกษา
ร.ร.อนุบาลฯ
ร.ร.เพชรฯ

ร.ร.โนนตาวทิย์

3 โครงการจัดซื ออาหาร
เสริม (นม) ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

- เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี
การพฒันาทั งกายและ
สมองที่สมบรูณ์

จ้านวนเด็กนักเรียน ๕๖ 
คน

107,308 107,308 107,308 107,308 107,308 เด็กได้รับ
อาหารเสริม
 (นม) 
จ้านวน ๕๖
 คน

- เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน
 มีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง สมบรูณ์

กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนงบ
อาหารกลางวนัใหก้ับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล

- เพื่อช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนใหไ้ด้รับ
สารอาหารใหเ้พยีงพอต่อ
ร่างกาย

โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จ้านวน ๓ โรงเรียน

2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 เด็กได้รับ
อาหาร
กลางวนั 
จ้านวน 
๕๒๐คน

- นักเรียนมีอาหาร
กลางวนัรับประทาน
มีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง

กองการศึกษา
ร.ร.อนุบาลฯ
ร.ร.เพชรฯ

ร.ร.โนนตาวทิย์

5 โครงการสนับสนุนงบ
อาหารกลางวนัศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

- เพื่อช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนใหไ้ด้รับ
สารอาหารใหเ้พยีงพอต่อ
ร่างกาย

จ้านวนเด็กนักเรียน 51 
คน

285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 เด็กได้รับ
อาหาร
กลางวนั 
จ้านวน ๕๑
 คน

- เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวนัรับประทาน
มีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง

กองการศึกษา
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ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดซื อวสัดุ
ประจ้าศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

- เพื่อใหก้ารสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา
- เพื่อพฒันางานด้าน
การศึกษาของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

จัดซื อวสัดุที่จ้าเปน็ใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดซื อวสัดุ
ประจ้าศูนย์
 ๑ ครั งต่อปี

- พฒันางานด้าน
การศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

7 โครงการอุดหนุน
งบประมาณเพื่อ
การศึกษาใหก้ับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล

- เพื่อใหก้ารสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา
- เพื่อพฒันางานด้าน
การศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จ้านวน ๓ โรงเรียน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 อุดหนุนปลีะ
 ๑ ครั ง

- พฒันางานด้าน
การศึกษาของ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล

กองการศึกษา
ร.ร.โนนตาวทิย์

ร.ร.เพชรฯ
ร.ร.อนุบาลทา่

ช้าง

8 โครงการศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กปลอดโรค

- เพื่อสร้างพฒันาการที่ดี
ทางด้านร่างกายแก่เด็กเล็ก

จ้านวนเด็กนักเรียน 50 
คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๕๐ คน

- เด็กเล็กมี
พฒันาการที่ดี
ทางด้านร่างกาย

กองการศึกษา

9 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

- เพื่อรองรับปริมาณเด็กที่
เพิ่มขึ นทกุปี

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ๑ แหง่

200,000 ปรับปรุง
อาคารศูนย์
พฒันาเด็ก
เล็ก ๑ แหง่

- สามารถรองรับ
ปริมาณเด็กที่เพิ่มขึ น

กองช่าง
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ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านประเพณี 
วฒันธรรม ความรักชาติ
 ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ใหก้ับ
เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

- เพื่อใหเ้ด็กเล็กมีความรู้
ด้านประเพณี วฒันธรรม 
ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

จัดกิจกรรมปลีะ ๑ ครั ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม
ปลีะ ๑ ครั ง
 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๕๐ คน

- เด็กเล็กมีความรู้
ด้านประเพณี 
วฒันธรรม ความรัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์

กองการศึกษา

11 โครงการเตรียมความ
พร้อมรองรับการ
ประเมินตามมาตรฐาน

- เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการประเมินตาม
มาตรฐาน

เตรียมความพร้อมตลอด
ปกีารศึกษา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน ๑ 
โครงการ

- การตรวจรับรอง
มาตรฐานผ่านเกณฑ์
การประเมิน

กองการศึกษา

12 โครงการก่อสร้างปา้ย
ชื่อศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

- เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยสวยงาม

จัดท้าปา้ยศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก จ้านวน ๑ ปา้ย

200,000 ปา้ยศูนย์ฯ 
จ้านวน ๑ 
ปา้ย

- เกิดความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
สวยงาม

กองช่าง

13 โครงการพฒันาเพิ่ม
ทกัษะ บคุลากร อปท. 
เพื่อเตรียมการเข้าสู่ 
AEC

- เพื่อพฒันาบคุลากรใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจการ
ปฏบิติัหน้าที่และสามารถ
น้าความรู้มาพฒันา
เทศบาล ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

- ส่งบคุลากรได้แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เจ้าหน้าที่ เข้า
รับฝึกอบรม ปลีะ ๑ ครั ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งบคุลากร
เข้ารับการ
อบรมปลีะ 
๑ ครั ง

- บคุลากรมีความรู้
ความเข้าใจการ
ปฏบิติัหน้าที่และ
สามารถน้าความรู้
มาพฒันาเทศบาล
และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต่อไป

กองการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการจัดซื อส่ือและ
อุปกรณ์การศึกษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

- เพื่อใหก้ารสนับสนุน
ทางด้านการศึกษา
- เพื่อพฒันางานด้าน
การศึกษาของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

- จัดซื อส่ือและอุปกรณ์
การศึกษา
- จัดซื อครุภณัฑ์ที่จ้าเปน็
ส้าหรับใช้ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

146,200 146,200 146,200 146,200 146,200 จ้านวน ๑ 
โครงการ

- เด็กได้แสดงออกใน
กิจกรรมที่ตนถนัดมี
พฒันา การสมวยั 
เกิดความภาคภมูิใจ 
เปน็เด็กดีเด็กเก่ง

กองการศึกษา

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส้าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

-เด็กรู้จักคิดวเิคราะห ์
จากการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จริง
-เด็กได้เปล่ียนบรรยาย
กาศ ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
-เด็กปฐมวยัร้อยละ 80 
รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
-มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้
ชีวติประจ้าวนั

-เด็กรู้จักคิดวเิคราะห ์
จากการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จริง
-เด็กได้เปล่ียนบรรยาย
กาศ ในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
-เด็กปฐมวยัร้อยละ 80 
รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
-มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้
ชีวติประจ้าวนั
-จ้านวนเด็ก 81 คน

- 93,000 93,000 93,000 93,000 จ้านวน ๑ 
โครงการ

-เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
รู้จักการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

กองการศึกษา

73

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปญัญา

- เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน 
มีสถานที่เล่นแบบ
ธรรมชาติ และท้า
กิจกรรมต่างๆ มีการ
เรียนรู้ที่ดีขึ น - เปน็
แบบอย่าง การเล่นกับลูก
ใหก้ับพอ่แม่ผู้ปกครอง
สามารถน้าไปปรับใช้ ที่
บา้นได้  - เพื่อปรับภมูิ
ทศัน์ของโรงพยาบาลให้
ร่มร่ืน น่าอยู่ น่ามอง และ
เปน็ลานอเนกประสงค์

- เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีความสุข
สนุกสนาน                  
 - มีเคร่ืองเล่นที่เปน็
มาตรฐาน

150,000 150,000 150,000 จ้านวน 1 
โครงการ

- เมีอุปกรณ์เคร่ือง
เล่นเหมาะสมตามวยั
  -บริเวณสนามเด็ก
เล่นมีความปลอดภยั
 มีอาณาเขตชัดเจน 
 -เด็กมีความสุข 
ได้รับการเพิ่มพลัง
สมองจากการ
เคล่ือนไหว มี
พฒันาการทกุด้าน
เหมาะสมตามวยั

    กองช่าง ,   
 กองการศึกษา

15 โครงการหนูน้อยสู่โลก
กวา้ง

- ส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จัดคิด 
วเิคราะห ์จากการรียนรู้
ด้วยตนเอง จากประสบ
การณืจริง และวามารถน้า
ไปปรับใช้ได้ใน
ชีวติประจ้าวนั

- เด็กจ้านวน 50 คน มี
ความรู้ ความสามารถ ใน
การ คิด วเิคราะหด้์วย
ตนเอง

16,370 16,370 16,370 16,370 จ้านวน ๑ 
โครงการ

- เด็กมีความรู้ 
ความสามารถ ในการ
 คิด วเิคราะหด้์วย
ตนเอง สามารถ
น้าไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ้าวนัได้

กองการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิฐ/การเกษตร
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกษตร
    3.๑  แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรม
เกษตรกรในการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพและปุ๋ย
พชืสดบ้ารุงดิน

- เพื่อส่งเสริมความรู้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี (ขยายผลต่อ)
- เพื่อเพิ่มผลผลิตมัน
ส้าปะหลัง/อ้อย/ข้าว
- เพื่อลดต้นทนุการปลูก
มันส้าปะหลัง/อ้อย/ข้าว
- เพื่อใหเ้กษตรกรมีความ
เข้าใจในหลักการ
การเกษตรพอเพยีงชุมชน

-  ลดการใช้สารเคมีใน
การปอ้งกันและก้าจัด
ศัตรูพชื
-  จัดอบรมเพื่อใหค้วามรู้
แก่เกษตรกรในเขต
เทศบาลต้าบลทา่ช้าง  
จ้านวน ๑ รุ่น ๆ   ละ 
๘๐-๑๐๐  คน
- ส่งเสริม อบรมเกษตรกร
ในการปลูกพชืเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมเกษตรกร ใน
การปลูกพชืเศรษฐกิจ
พนัธุดี์
- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
๘๐-๑๐๐ 
คน

- เกษตรกรใช้ปุ๋ย
หมักอินทรีย์ชีวภาพ
เพิ่มขึ น ปรับปรุง
คุณภาพดินเพิ่ม
ผลผลิต               -
 เพิ่มผลผลิตแต่ลด
ต้นทนุการปลูกมัน
ส้าปะหลัง/อ้อย/ข้าว
- เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ น

กองสวสัดิการ
สังคม

75

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- สนับสนนุปจัจัยทาง
การเกษตร (วสัดุอุปกรณ์
 พนัธุสั์ตว ์เมล็ดพนัธุ์)    
แก่เกษตรกร
- จัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้การผลิตและ
กระจายเมล็ดพนัธุข์้าว
พนัธุดี์ใหเ้กษตรกรและ
จัดหาเมล็ดข้าวพนัธุดี์ ให้
เกษตรกร
-  จัดตั งศูนย์เรียนรู้ ๑ 
แหง่ และจัดอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
- อบรมวธิกีารก้าจัด
ศัตรูพชืโดยวธิธีรรมชาติ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
๘๐-๑๐๐ 
คน

- เกษตรกรใช้ปุ๋ย
หมักอินทรีย์ชีวภาพ
เพิ่มขึ น ปรับปรุง
คุณภาพดินเพิ่ม
ผลผลิต               -
 เพิ่มผลผลิตแต่ลด
ต้นทนุการปลูกมัน
ส้าปะหลัง/อ้อย/ข้าว
- เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ น

กองสวสัดิการ
สังคม

76

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการพฒันาพื นที่
เพื่อการเกษตรในเขต
เทศบาลต้าบลทา่ช้าง

- เพื่อปรับพื นที่ใน
การเกษตร
-  เพื่อใหม้ีสถานที่ส้าหรับ
จัดการผลผลิตทางการ
เกษตร

- พฒันาพื นที่ จ้านวน  ๕ 
ไร่
- จัดตั งโรงสีชุมชน
- ก่อสร้างลานตากข้าว
กลางประจ้าหมู่บา้น

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  - ปรับพื นที่
 จ้านวน ๕ 
ไร่
- โรงสีชุมชน
 ๘ แหง่
- ลานตาก

- มีพื นที่ในการท้า
การเกษตรมากขึ น

กองช่าง

3 โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบ ยังชีพ

- เพื่อลดค่าใช้จ่าย และ
เพิ่มรายได้ใหก้ับประชาชน
- ฝึกอบรมอาชีพเสริม
ใหก้ับประชาชนในเขต
เทศบาลพร้อมทศันศึกษา
ดูงาน
- เพื่อเพิ่มทกัษะกุล่ม
อาชีพใหก้ับประชาชน

- ส่งเสริมการเลี ยงปลาใน
กระชัง/แหล่งน ้า
สาธารณะ/กบบอ่ซีเมนต์
- จัดหาเมล็ดพนัธุพ์ชื,
พนัธุสั์ตว์
- ส่งเสริมการเลี ยงสัตวป์กี
 จ้านวน ๒๐๐ หลังคา
เรือน
- ส่งเสริมการเพาะเหด็ 
จ้านวน ๑๐๐ หลังคาเรือน
- ส่งเสริมการเลี ยงโค/สุกร
 จ้านวน  ๙ ชุมชน
- อบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
และพฒันาทกัษะอาชีพ
ใหก้ับประชาชนในเขต
เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑,๕๐๐ 
ครัวเรือน

- เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ นและมีความ
เปน็อยู่ดีขึ น
- เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ นและมีความ
เปน็อยู่ดีขึ น
- เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ นและมีความ
เปน็อยู่ดีขึ น
- เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มมากขึ นและมี
ความเปน็อยู่ดีขึ น

กองสวสัดิการ
สังคม

77

(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
อาชีพใหก้ับประชาชน

- เพื่อส่งเสริมอาชีพใหก้ับ
กลุ่มอาชีพในชุมชน
- ประชาชนมีรายได้เสริม

อุดหนุนกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน ปลีะ ๒ กลุ่ม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพ
จ้านวน ๒ 
กลุ่ม

- ส่งเสริมอาชีพ
ใหก้ับกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน
- ประชาชนมีรายได้
เสริม

กองสวสัดิการ
สังคม

5 โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนการจัดตั ง
วสิาหกิจชุมชน

- เพื่อใหก้ารสนับสนุน    
 การจัดตั งวสิาหกิจชุมชน
- ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ

- สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดตั งกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพที่
เข้มแข็ง
- ประกันราคาพชืผลทาง
การเกษตร แก้ไขปญัหา
ราต้นทนุการผลิต

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพ
จ้านวน ๒ 
กลุ่ม

- กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านงบประมาณ

กองสวสัดิการ
สังคม

78

ที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง ทกุมิติ เพ่ือปกปองสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภยั ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
    4.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท ์
สร้างความรัก ความ
สามัคคีของคนในชาติ

- เพื่อสร้างความปรองดอง
 สมานฉันทใ์หก้ับชุมชนใน
เขตเทศบาล

จัดกิจกรรมปลีะ 1 ครั ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
อบรม 
จ้านวน 
๑,๐๐๐ คน

- เกิดความรัก ความ
สามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน
เขตเทศบาล

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการใหค้วามรู้เร่ือง
กฎหมายแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล

- เพื่อใหค้วามรู้เร่ือง
กฎหมายแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลโดยศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับ
ส้านักงานยุติธรรมจังหวดั
นครราชสีมา

จัดกิจกรรมปลีะ ๑ ครั ง 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    จัดกิจกรรม
ปลีะ ๑ ครั ง

- ประชาชนมีความรู้
ด้านกฎหมายมากขึ น

กองสวสัดิการ
สังคม

79

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2563 - 2565)

เทศบาลต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปกปอ้ง
สถาบนัส้าคัญของชาติ

- เพื่อแสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯและพระบรม
วงศานุวงศ์
- เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีแก่คนในชาติ

- จัดโครงการปกปอ้ง
สถาบนัพระมหา กษตัริย์ 
โดยจัดใหม้ีกิจกรรม
ปฏญิาณตนแสดงความ
จงรักภกัดี
- จัดกิจกรรมท้าความดี
ถวายในหลวง

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๕๐๐ คน

- แสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯและพระ
บรมวงศานุวงศ์
- เกิดความรัก ความ
สามัคคีของคนในชาติ

ทกุส่วนราชการ

4 โครงการส้ารวจข้อมูล
พื นฐานเพื่อจัดท้า
แผนพฒันาเทศบาล
ต้าบลทา่ช้าง

- เพื่อใหข้้อมูลพื นฐานใช้
ในการวางแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

- ส้ารวจข้อมูลพื นฐาน
เทศบาลจ้านวน  ๘  ชุมชน
- จ้างอาสาสมัครและผู้
จัดเก็บข้อมูล จ้านวน ๘ 
ชุมชน ๆ ละ ๕ คน รวม 
๔๐ คน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - มีข้อมูล
พื นฐานใช้
ในการ
วางแผน
พฒันา
ทอ้งถิ่น

-เกิดความรักความ
สามัคคี

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการส่งเสริมและ
พฒันากลุ่มสตรี ผู้พกิาร
 ผู้ด้อย โอกาสด้านอาชีพ

- เพื่อเสริมเพิ่มรายได้
ใหก้ับกลุ่มสตรี ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสย

จัดโครงการ ปลีะ ๑ ครั ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ 
คน

70,000    70,000    70,000    70,000    70,000    ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๕๐๐ คน

- กลุ่มสตรี ผู้พกิาร
และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ น

กองสวสัดิการ
สังคม,สนง.
พฒันาชุมชน

อ้าเภอฯ

80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการบรูณาการ
เพื่อพฒันาอาชีพ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพยีง

- เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับ
ประชาชนและสร้างความ
เข้มแข็งใหก้ับกลุ่มสตรีใน
ชุมชน

จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 300 คน

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จ้านวน 
๓๐๐ คน

- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ น มีชีวติ
ความเปน็อยู่ดีขึ น

กองสวสัดิการ
สังคม

7 โครงการฝึกอบรมและ
ทศันศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพคณะ 
กรรมการชุมชน 
เครือข่ายชุมชน สู่
ผู้สูงอายุ   ผู้พกิารด้อย
โอกาสและบคุคลใน
ภาวะไร้ที่พึ่ง

- เพื่อใหค้ณะ กรรมการ
ชุมชน ผู้น้าชุมชน          
  น้าความรู้มาร่วมพฒันา
ทอ้งถิ่นต่อไปในอนาคต

- อบรมสัมมนาและทศัน
ศึกษา คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น้าชุมชน กลุ่ม
สตรี ดูงานปลีะ ๑ ครั ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ 
คน
- จัดอบรมการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร
เศรษฐกิจพอเพยีง

600,000  600,000  600,000  600,000  600,000  จัดกิจกรรม
 ๑ ครั งต่อปี

- กลุ่มมีความ
เข้มแข็งและมี  ส่วน
ร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิ่น

กองสวสัดิการ
สังคม

81

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฝึกอบรมและ
พฒันาเครือข่ายการจัด
สวสัดิการสังคมชมรม
ผู้สูงอายุต้าบลทา่ช้าง

- เพื่อใหก้ารดูแลผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล
- เพื่อใหผู้้สูงอายุพฒันา
ศักยภาพของตนเอง 
สามารถด้ารงชีวติอยู่ได้
อย่างมีความสุข

- จัดกิจกรรมอบรม
พฒันาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ ปลีะ ๑ ครั ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม
 ๑ ครั งต่อปี

- ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลจากสังคม

กองสวสัดิการ
สังคม

9 โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั นใหแ้ก่
เยาวชนและครอบครัว 
หลักสูตรการอบรมยุว
มัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั นใหแ้ก่เยาวชน
และครอบครัว

จัดกิจกรรมปลีะ ๑ ครั ง 
จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ๒๐๐ คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๒๐๐ คน

- เยาวชนที่เข้าร่วม
อบรมมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพ
และใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยขน์

กองสวสัดิการ
สังคม

10 โครงการวยัใส ใส่ใจรัก - เพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาการตั งครรภไ์ม่
พร้อมในวยัรุ่น

จัดกิจกรรมปลีะ ๑ ครั ง 
จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ๒๐๐ คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๒๐๐ คน

- สามารถปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั งครรภไ์ม่พร้อมใน
วยัรุ่น

กองสวสัดิการ
สังคม

82

(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการจัดตั งศูนย์
ประสานงานเด็กและ
เยาวชนในชุมชน

- เพื่อรวบรวมปญัหาของ
ชุมชนและวเิคราะห์
ปญัหา/แก้ไขปญัหาเด็ก
และเยาวชน

- ใหค้วามรู้แก่เด็ก 
เยาวชน เกี่ยวกับเร่ือง
เพศศึกษา พฤติกรรมทาง
เพศการปอ้งกันตนเอง
- จัดใหม้ีสภาเด็กฯ ระดับ
ต้าบลและศูนย์พฒันา
ครอบครัว  ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปอ้งกันปญัหา
- เปน็ศูนย์รับแจ้งเหตุ 
ประสานงาน ส่งต่อและ
ช่วยเหลือเด็กและ
ครอบครัว
- จัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนา เพื่อส่งเสริม
ความรู้เร่ืองเพศศึกษา
และการอนามัยเจริญพนัธุ์

50,000 จัดตั งศูนย์ 
๑ แหง่

- สามารถแก้ไข
ปญัหาของชุมชนได้
ตรงตามเปา้ของ
ปญัหา และสามารถ
น้าข้อมูลมาวางแผน
พฒันาเทศบาล

กองสวสัดิการ
สังคม

83

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการปอ้งกัน และ
แก้ไขปญัหา ยาเสพติด

- เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด
- เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
แก้ปญัหายาเสพติด
- เพื่อประกาศเปน็
ครอบครัวปลอดยาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน
- เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
มีจิตส้านึกในการ
แก้ปญัหายาเสพติด
- เพื่อใหส่้วนราชการที่
ด้าเนินการแก้ไขปญัหายา
เสพติดมีศักยภาพในการ
ด้าเนินการอย่างมี
ประสิทธภิาพ

- สนับสนุนการจัดตั ง
ชมรมทอ้งถิ่นทอ้งที่
สามัคคีทกุชุมชน
- อบรมอาสาสมัคร
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด ชุมชนละ ๒๕ 
คน 
- จัดเวทปีระชาคมทกุ
ชุมชน ครัวเรือนร่วม
กิจกรรม๕๐%
- รณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ ์โดยจัดท้า
แผ่นพบั ปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์และส่ือ
ต่างๆ
- สนับสนุนงบประมาณ
ส่วนราชการในการแก้ไข
ปญัหายาเสพติดใน
รูปแบบต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒๐๐ คน

- ชุมชนปลอดจากยา
เสพติด
- ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
แก้ปญัหายาเสพติด
- ครอบครัวพน้ภยั
จากยาเสพติด
ประชาชนมี
ครอบครัวที่อบอุ่น
- ประชาชนมีความรู้
 ความเข้าใจ และมี
จิตส้านึกในการ
แก้ปญัหายาเสพติด
- ส่วนราชการอื่นมี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

กองสวสัดิการ
สังคม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13. โครงการศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

- เพื่อเปน็ศูนย์กลางการ
ประสานงานในเขตอ้าเภอ
เฉลิมพระเกียรติในการ
ช่วยเหลือประชาชน ทั ง
ด้านสาธารภยั การส้ง
เสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวติ โรคติดต่อ หรือโรค
ระบาดในทอ้งถิ่น เปน็
ศูนย์กลางการจัดหาข้อ
มมูลข่าวสารใหป้ระชาชน
ได้รับทราบ ใหค้้าปรึกษา
และแนะน้าหลักเกณฑ์
และวธิกีารขอรับความ
ช่วยเหลือ รวมทั ง
รวบรวมข้อมูลปญัหาของ
ประชาชน และแจ้ง
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นเพื่อเปน็ข้อมูลใน
การพจิารณาใหค้วาม
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ขอรับความช่วยเหลือ
และสามารถติดตามผล
ความคืบหน้าในการ
ด้าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

20,000 จ้านวน 1 
โครงการ

-มีสถานที่กลางใน
การรวบรวมข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การช่วยเหลือ
ประชาชน  - 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อขอรับความ
ช่วยเหลือ  - องค์กร
ปกครองปกครอง
ส่วนทอ้งงถิ่นในเขต
พื นที่ สามารถ
สามารถร่วมกัน
บรูณาการช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุมเต็มพื นที่

กองสวสัดิการ
สังคม, ทอ้งถิ่น
อ้าเภอเฉลิม
พระเกียรติ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ



    4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหเ์บี ย
ยังชีพผู้สูงอายุ

- เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
มีฐานะยากจน

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุอายุ 
๖๐ ปขีึ นไป ที่ผ่าน
ประชาคม จ้านวน ๖๑๕ 
คน

6,076,800 6,076,800 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ผู้สูงอายุ 
จ้านวน 
๖๑๕ คน

- ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ น

กองสวสัดิการ
สังคม

2 โครงการสงเคราะหเ์บี ย
ยังชีพคนพกิาร

 - เพื่อช่วยเหลือคนพกิาร
ใหไ้ด้รับการดูแลจากสังคม

สงเคราะหเ์บี ยยังชีพคน
พกิารในเขตเทศบาล 
จ้านวน ๑๔๘ คน

1,703,520 1,703,520 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

ผู้พกิาร
จ้านวน 
๑๔๘ คน

- คนพกิารได้รับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ น

กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการสงเคราะหเ์บี ย
ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

 - เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ย
เอดส์ใหไ้ด้รับการดูแล
จากสังคม

สงเคราะหเ์บี ยยังชีพคน
ผู้ปว่ยเอดส์ในเขตเทศบาล

6,000 6,000 6,000 6,000 ผู้ปว่ยเอดส์
ได้รับ
การฃ่วย
เหลือ

- ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ
การฃ่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ น

กองสวสัดิการ
สังคม

4 โครงการบริหารจัดการ
แหล่งน ้าเพื่ออุปโภค-
บริโภค

- เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านการ
บริหารจัดการน ้าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

- ขุดเจาะบอ่บาดาล   
เพื่อการอุปโภค-บริโภค
- จัดหาโอ่งขนาดใหญ่ 
เพื่อกักเก็บน ้า
- สร้างถังเก็บน ้าฝนในที่
สาธารณะ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ขุดเจาะ
บอ่บาดาล
- จัดหาโอ่ง
ขนาดใหญ่ 
จ้านวน ๘ 
ชุมชน
- สร้างถัง
เก็บน ้าฝน ๘
 ชุมชน

- เทศบาลได้ใหก้าร
ช่วยเหลือประชาชน
ในด้านการบริหาร
จัดการน ้าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค

กองสวสัดิการ
สังคม

86

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาสาธารณสุข
    5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
    5.๑  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนงาน
บริหารจัดการกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ 
(กองทนุต้าบล)

- เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมสนับสนุนบริการ
ด้านสุขภาพ
- เพื่อส่งเสริม
กลุ่มเปา้หมายในการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

จัดตั งกองทนุหลักประกัน
สุขภาพ ๑ ต้าบล ๑ 
กองทนุ

112,140 112,140 112,140 112,140 112,140 กองทนุ 
จ้านวน ๑ 
กองทนุ

- มีงบประมาณใน
การส่งเสริม
สนับสนุนบริการด้าน
สุขภาพ
- กลุ่มเปา้หมาย
เข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการตลาดสดน่าซื อ - เพื่อใหผู้้ประกอบ 
การค้า  ในตลาดมีส่วน
ร่วมในโครงการตลาดสด
น่าซื อ
- เพื่อใหต้ลาดมีความ
สะอาดปราศจากเชื อโรค

- อบรมใหค้วามรู้ผู้ขาย 
สินค้าในตลาดเพื่อให้
ร่วมมือในการปรับปรุง
คุณภาพสินค้า ปลีะ ๑ ครั ง

30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๑๐๐ คน

- ตลาดเทศบาลเปน็
ตลาดสดน่าซื อ ผู้
จ้าหน่ายสินค้ามี
รายได้เพิ่มขึ น 
ผู้บริโภคได้รับความ
สะดวก
- ตลาดสดมี
มาตรฐานเปน็ตลาด
สดน่าซื อ

กอง
สาธารณสุขฯ
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑
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(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
โรคพษิสุนัขบา้

- เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปอ้งกันโรคพษิ สุนัขบา้

- รณรงค์ปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้ จ้านวน ๑,๖๖๓ 
ครัวเรือน
- จัดซื อยาคุมก้าเนิดสุนัข 
วคัซีนปอ้งกันโรคพษิ 
สุนัขบา้ท้าหมันสุนัขและ
แมว ปลีะ ๑ ครั ง
- ด้าเนินการตามประกาศ
จังหวดัฯ

50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑,๖๖๓ 
ครัวเรือน

- ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑

4 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออก

- เพื่อใหชุ้มชนปลอดภยั
จากโรคติดต่อควบคุม
และปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก

- จัดซื อสารเคมีก้าจัด
ลูกน ้าและฉีดพน่สาร
ก้าจัดยุง
- รณรงค์ประชา สัมพนัธ์
ใหป้ระชา ชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออก

150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  เข้าร่วม
กิจกรรม 
๑,๖๐๐ 
ครัวเรือน

- ประชาชน
ปลอดภยัจากโรค
ไข้เลือดออก- 
ประชาชนปลอดภยั
จากโรคไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑

5 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
โรคติดต่อในชุมชน

- เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ในการปอ้งกันโรค
ไข้หวดันก

- รณรงค์และปอ้งกันโรค
ไข้หวดันก/ไข้หวดัใหญ่ 
๒๐๐๙ ปลีะ ๑ ครั ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เข้าร่วม
กิจกรรม 
๑,๖๐๐ 
ครัวเรือน

- ชุมชนปลอดจาก
เชื อโรคไข้หวดันก/
ไข้หวดัใหญ่ ๒๐๐๙

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑
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ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ ๓ อ.
 (อารมณ์  อาหาร ออก
ก้าลังกาย)

- เพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชน
- ส่งเสริมใหป้ระชาชนหนั
มาบริโภคผัก ผลไม้แทน
การบริโภคเนื อสัตว์

- จัดกิจกรรม ปลีะ ๑ ครั ง
  จ้านวน ๑๐ วนั

60,000    60,000    60,000    60,000    60,000    จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๕๐๐ คน

- ประชาชนมีการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค
- ประชาชนหนัมา
บริโภคผัก ผลไม้
แทนการบริโภค
เนื อสัตว์

กอง
สาธารณสุขฯ 
ศูนย์แพทย์
ชุมชน ๑๑

7 โครงการเสริมสร้าง
พฒันาการเด็กไทยแรก
เกิด – ๖ ปี

- เพื่อใหแ้ม่และเด็กได้รับ
การดูแลเอาใจใส่สุขภาพ
อนามัยอย่างทั่วถึงและ
เสริมสร้างพฒันาการที่ดี
ใหก้ับเด็ก

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
พฒันาการเด็กไทย แรก
เกิด – ๖ ป ี๑ ครั ง/ปี

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๕๐ คน

- แม่และเด็กได้รับ
การ ดูแลเอาใจใส่
สุขภาพอนามัยเปน็
อย่างทั่วถึง 
เสริมสร้างพฒันา
ใหก้ับเด็ก

กองสวสัดิการ
สังคม

8 โครงการสนับสนุน งาน
สาธารณสุขชุมชน 
(ศสมช.)

- เพื่อส่งเสริมใหก้าร
ท้างานของ ศสมช.         
   มีมาตรฐาน ๓ กลุ่ม  
ได้แก่ ๑. การพฒันา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข
 ๒. การแก้ไขปญัหา
สาธารณสุขในเร่ืองต่าง ๆ 
 ๓. การจัดบริการ
สาธารณสุขเบื องต้น

-ศูนย์ ศสมช.จ้านวน๙ 
ชุมชน

๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ชุมชน 
จ้านวน ๙ 
ชุมชน

- ศูนย์สาธารณสุข   
มูลฐานชุมชนมี
มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก้าหนด

กอง
สาธารณสุขฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    6.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท้าผังเมือง
รวมเขตเทศบาล

- เพื่อใหม้ีการจัดท้าผัง
เมืองอย่างเปน็ระบบ   ใช้
ในการวางแผนพฒันา
เมืองในอนาคต

- จัดท้าผังเมืองเขต
เทศบาล จ้านวน ๑ ผัง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผังเมือง 
จ้านวน ๑ 
โครงการ

- มีการพฒันาเมือง
อย่างเปน็ระบบ

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงเคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรกลทรัพย์สิน
ของเทศบาล

- เพื่อใหใ้ช้การได้นาน 
ทนทานและสมบรูณ์
- ลดค่าใช้จ่ายในการ
ปฏบิติังาน

- จัดสรรงบประมาณ
ส้าหรับซ่อมแซมเคร่ืองมือ
 เคร่ืองจักรกล

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  จ้านวน ๑ 
โครงการ

- เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรกล         
  มีมาตรฐานใช้งาน
ได้นาน ทนทาน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างปา้ย
ชื่อถนนในชุมชนเขต
เทศบาล

- เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยในชุมชน

ก่อสร้างปา้ยชื่อซอย
ต่าง ๆ ในเขตทศบาล 
จ้านวน ๘ ชุมชน 500,000  

ปา้ยชื่อ-
ซอยจ้านวน
 ๘ ชุมชน

- ชุมชนมีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

เทศบาลต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ปา้ยเทศบาล
เพื่อเตรียมเข้าสู่ AEC

- เพื่อความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ก่อสร้างปา้ยประจ้า
เทศบาล จ้านวน ๑ ปา้ย
- ก่อสร้างปา้ยหน้าศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ๑ ปา้ย
.

500,000 จ้านวน ๒ 
ปา้ย

- ชุมชนมีความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นขาม ซอย 8 ช่วงที่
 ๓ (ไปคลองส่งน ้า)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๖๐.๐๐ เมตร  หนา
เฉล่ีย ๐.๑๕๖ เมตร รวม
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
๒๔๐ .๐๐ ตารางเมตร  
ไหล่ทางกวา้งตามสภาพ
พื นที่  พร้อมปา้ยโครงการ

150,000  ความยาว
ถนน ๖๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

91

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นขาม สายกลางบา้น
 ขาม (แยกซ้ายมือบา้น
นางนัชนัน)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

เสริมถมผิวถนนเดิม สูง
เฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร  ผิว
จราจรเทถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้ง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร
 หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร  
พร้อมวางทอ่คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ 
เมตร จ้านวน ๑ จุด ๕ 
ทอ่น  พร้อมปา้ยโครงการ

100,000 ความยาว
ถนน ๔๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นขาม ซอย ๗ (หน้า
บา้นนายสนอง)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉล่ีย
 ๐.๑๕ เมตร รวมพื นที่ 
คสล.ไม่น้อยกวา่  
๓๒๐.๐๐  ตารางเมตร 
ไหล่ทางกวา้งตามสภาพ
พื นที่

250,000 ความยาว
ถนน ๘๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

92

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นหนองหอย ซอย 
๑๐ (ซ้ายมือบา้นนาย
แป)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง
 ๓.๐๐ม. ยาว ๖๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.   หรือ
รวมพื นที่ คสล. ทั งหมด
ไม่น้อยกวา่ ๑๘๐ ตร.ม.

100,000 ความยาว
ถนน ๖๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นหนองหอย ซอย ๘ 
(ช่วงสุดทา้ย) เชื่อม
ถนนทางหลวงชนบท

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง
 ๔.๐๐ม. ยาว ๑๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.   หรือ
รวมพื นที่ คสล. ทั งหมด
ไม่น้อยกวา่ ๖๐๐ ตร.ม.
พร้อมปา้ยโครงการ.

354,000 ความยาว
ถนน ๑๕๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นหนองหอย ซอย
หน้าบา้นนางเสง่ียม 
(ต่อจากถนนเส้นเดิม)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง
 ๓.๐๐ม. ยาว ๖๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.   หรือ
รวมพื นที่ คสล. ทั งหมด
ไม่น้อยกวา่ ๑๘๐ ตร.ม. 
พร้อมปา้ยโครงการ

๑๐๐,๐๐ ความยาว
ถนน ๖๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

93

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบา้นโนนสะเดาซอย
 ๔  ทางไปบอ่ขยะ

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนนกวา้ง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร
 หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
รวมพื นที่ คสล.ไม่น้อย
กวา่ ๑๖๘.๐๐ ตาราง
เมตร ไหล่ทางกวา้งตาม
สภาพพื นที่

100,000 ความยาว
ถนน ๔๒ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นช่องโค (ขนานทาง
รถไฟ) ช่วง ๓

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
 ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. 
 หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื นที่
ไม่น้อยกวา่ ๖๐๐ ตร.ม. 
 พร้อมปา้ยโครงการ

420,000 ความยาว

ถนน ๑๕๐ 

เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

94

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นช่องโค ทางไปโรง
สูบน ้าข้างสนามกีฬา

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนนกวา้ง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร 
 หนาเฉล่ีย ๐.๑๕  เมตร 
รวมพื นที่ คสล.ไม่น้อย
กวา่ ๑๖๘ .๐๐ ตาราง
เมตร ไหล่ทางกวา้งตาม
สภาพพื นที่ พร้อมปา้ย
โครงการ

100,000 ความยาว
ถนน ๔๒ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นช่องโค จากสวนไม้
ดอก- สวนตาโต

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง
 ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. 
 หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื นที่
ไม่น้อยกวา่ ๑๐๕๐ ตร.ม.
 พร้อมปา้ยโครงการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว
ถนน ๓๐๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

95

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นมะดัน (ซอย ๒) 
ช่วง ๓

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง
 ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. 
 หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื นที่
ไม่น้อยกวา่ ๗๕๐ ตร.ม. 
พร้อมปา้ยโครงการ

450,000 ความยาว
ถนน ๑๕๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บา้นมะดัน (รอบตะกุด
มะค่า)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง
 ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. 
 หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื นที่
ไม่น้อยกวา่ ๓๕๐ ตร.ม. 
พร้อมปา้ยโครงการ

196,000 ความยาว
ถนน ๑๐๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

96

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหนองบวั (จาก
ถนนด้ามาบา้นหนอง
ยายนิลมาชนถนนตะกุด
เขาควาย)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง
 ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. 
 หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื นที่
ไม่น้อยกวา่ ๘๔๐ ตร.ม. 
พร้อมปา้ยโครงการ

250,000 250,000 ความยาว
ถนน ๒๘๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต   บา้นหนอง
บวั ซอยบา้นนายส้าเริง

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง
 ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐  ม. 
 หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื นที่
ไม่น้อยกวา่ ๓๐๐ ตร.ม. 
พร้อมปา้ยโครงการ

156,000 156,000 ความยาว
ถนน ๑๐๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต   บา้นหนอง
บวั ซอยลงตะกุด ยาย
แช่ม (ช่วง ๓)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง
 ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐  ม. 
 หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื นที่
ไม่น้อยกวา่ ๖๐๐ ตร.ม. 
พร้อมปา้ยโครงการ

100,000 ความยาว
ถนน ๔๒ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

97

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นทา่ช้าง หมู่ที่ ๑๓ 
ซอยบา้นนายบญุสม 
ช่วงที่ ๓ ข้างโรงเรียน
เพชรมาตุคลา

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว  ๔๑.๐๐  เมตร  
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
รวมพื นที่ คสล.ไม่น้อย
กวา่ ๑๖๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางกวา้งตามสภาพ
พื นที่ พร้อมวางทอ่
คอนกรีตขนาด ๐.๔๐ 
เมตร จ้านวน ๑ จุด ๕ 
ทอ่น

100,000 ความยาว
ถนน ๔๑ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณด้านข้างศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๓

- เพื่อใหม้ีสถานที่ส้าหรับ
ท้ากิจกรรมของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ขนาดกวา้ง ๑๕.๐๐ เมตร
 ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร  รวม
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
๔๐๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
ผิวขัดหยาบ

230,000 ลาน
คอนกรีต
ยาว ๒๗ 
เมตร

- มีสถานที่ส้าหรับ
ท้ากิจกรรมของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

กองช่าง

98

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบา้นทา่ช้างซอยกิ่ง
เพชรขนานฝ่ังมูล หมู่ที่
 ๑๓

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนนกวา้ง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
 หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร 
รวมพื นที่ คสล.ไม่น้อย
กวา่  ๙๐.๐๐ ตารางเมตร
 ไหล่ทางกวา้งตามสภาพ
พื นที่

56,000 ถนนยาว 
๓๐ เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายด้านหลังส้านักงาน
เทศบาลฯ  (ช่วงที๒่) 
หมู่ที่ ๑๔

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง ๔.๐๐ เมตร 
ยาวไม่น้อยกวา่ ๔๒.๐๐ 
เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ 
เมตร  รวมพื นที่ คสล.ไม่
น้อยกวา่ ๑๖๘.๐๐ ตาราง
เมตร

๑๐๐,๐๐๐ ถนนยาว 
๔๒ เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

99

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นขาม 
ซอย 1 ช่วงสุดทา้ย

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร หนา
 0.15 เตร รวมพื นที่ 
คสล. ไม่น้อยกวา่ 1,000
 เมตร ไหล่ทางกวา้งตาม
สภาพพื นที่ ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน

600,000 600,000 600,000 

ถนนยาว 
250 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นขาม 
ซอย 1/2 ช่วงที่ 2

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร หนา
 0.15 เตร รวมพื นที่ 
คสล. ไม่น้อยกวา่ 440 
ตารางเมตร ไหล่ทาง
กวา้งตามสภาพพื นที่ 
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐาน

300,000 300,000 300,000 

ถนนยาว 
400 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

100

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นขาม 
ซอย 7

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร รวม
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
600 ตรม. ไหล่ทางกวา้ง
ตามสภาพพื นที่ 360,000 360,000 360,000 

ถนนยาว 
15๐ เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นหนอง
หอย ซอย 4/2

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกวา่ 300 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร รวมพื นที่ คสล. ไม่
น้อยกวา่ 1,200 ตรม. 
ไหล่ทางกวา้งตามสภาพ
พื นที่ ก่อสร้างตามแบบ
แปลนมาตรฐาน

720,000 720,000 720,000 

ถนนยาว 
300 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

101

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นหนอง
หอย ซอย 7

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกวา่ 150 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร รวมพื นที่ คสล.ไม่
น้อยกวา่ 600 ตรม. 
ไหล่ทางกวา้งตามสภาพ
พื นที่

360,000 360,000 360,000 

ถนนยาว 
150 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

29 ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
หนองหอยเลียบทาง
รถไฟ

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 
0.15 เมตร ซ่อมถนน
ช่วงช้ารุด เปน็หลุมเปน็
บอ่ ถนนกวา้ง 4.00 
เมตร รวมความยาวไม่
น้อยกวา่ 200 เมตร หนา
 0.15 เมตร ไดยขุดรื อ
คอนกรีตเดิมออกและเท
คืนสภาพเดิม หรือรวม
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
800 ตรม.

640,000 640,000 640,000 

ถนนยาว 
200 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

102

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บา้น
โนนสะเดาเลียบทาง
รถไฟ หน้าโรงเล่ือย

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร ซ่อมถนน
ช่วงช้ารุด เปน็หลุมเปน็
บอ่ ถนนกวา้ง 4.00 
เมตร รวมความยาวไม่
น้อยกวา่ 150 เมตร หนา
 0.15 เมตร ไดยขุดรื อ
คอนกรีตเดิมออกและเท
คืนสภาพเดิม หรือรวม
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
600 ตรม.

450,000 450,000 450,000 

ถนนยาว 
150 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บา้น
โนนสะเดา ซอย 6 
ช่วงที่ 2

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกวา่ 100 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร รวมพื นที่ คสล.ไม่
น้อยกวา่ 300 ตรม. 
ไหล่ทางกวา้งตามสภาพ
พื นที่

180,000 180,000 180,000 

ถนนยาว 
100 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

103

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
โนนสะเดา ซอย 7 
(เลียบคลองบา้นวฒัน์)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพื นที่ 
คสล.ไม่น้อยกวา่ 1,500
 ตรม. ไหล่ทางกวา้งตาม
สภาพพื นที่ ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน

900,000 900,000 900,000 

ถนนยาว 
500 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

33 โครงการซ่อมสร้าง
เสริมผิวลาดยางแอส
ฟลัติกคอนกรีต ถนน
สายเลียบทางรถไฟ 
บา้นช่องโค จากแยก
ถนน รพช.ถึงสามแยก

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร รวม
พื นที่ผิวแอสฟลัติกคอนก
รีตไม่น้อยกวา่ 2,400 
ตรม. พร้อมตีเส้นผิว
จราจร ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท

980,000 980,000 980,000 

ถนนยาว 
600 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

104

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาบา้นช่อง
โค ซอย 2 (แยก
ขวามือบา้นนางสายทอง)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว ไม่น้อยกวา่ 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพื รที่ คสล.ไม่น้อยกวา่
 300 ตรม. ไหล่ทาง
กวา้งตามสภาพพื นที่ 
ก่อสร้างตามแบบแปลน
มาตรฐาน

180,000 180,000 180,000 

ถนนยาว 
100 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
ด้านหลังส้านักงาน
เทศบาล

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกวา่ 100 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร รวมพื นที่ คสล.ไม่
น้อยกวา่ 400 ตรม. 
ไหล่ทางกวา้งตามสภาพ
พื นที่

240,000 240,000 240,000 

ถนนยาว 
100 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นช่อง
โค ซอย 2 (แยก
ขวามือตะกุดตาพนูช่วง
ที2่)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกวา่ 250 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร รวมพื นที่ คสล.ไม่
น้อยกวา่ 750 ตรม.ไหล่
ทางกวา้งตามสภาพพื นที่
 ก่อสร้างตามแบบแปลน
มาตรฐาน

450,000 450,000 450,000 

ถนนยาว 
250 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

105

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้นช่อง
โค ซอย 2 (แยก
ซ้ายมือช่วงที่ 2)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกวา่ 50 เมตร
 หนา 0.15 เมตร รวม
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
150 ตรม. ไหล่ทางกวา้ง
ตามสภาพพื นที่ ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนมาตรฐาน

100,000 100,000 100,000 

ถนนยาว 
50 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
หนองหอย ช่วงหน้า
บา้นนางนิตยา

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกวา่ 170 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร รวมพื นที่ คสล.ไม่
น้อยกวา่ 510 ตรม. 
ไหล่ทางกวา้งตามสภาพ
พื นที่

310,000 310,000 310,000 

ถนนยาว 
170 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
หนองบวั ซอย 3 
(เลียบตะกุดยายนิล 
ช่วงที2่)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพื นที่ 
คสล.ไม่น้อยกวา่ 510 
ตรม. ไหล่ทางกวา้งตาม
สภาพพื นที่ ก่อสร้างตาม
แบบแปลนมาตรฐาน

310,000 310,000 310,000 

ถนนยาว 
100 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

106

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายกิ่งเพชร
 ซอย 10/2 เลียบมูล

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ก่อสร้างถนนกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พื นที่ 
คสล.ไม่น้อยกวา่ 150 
ตรม. ไหล่ทางกวา้งตาม
สภาพพื นที่ พร้อมวางทอ่
ลอด คสล.อัดแรง 0.60 
เมตร จ้านวน 1 จุด 6 
ทอ่น

110,000 110,000 110,000 

ความยาว
ถนน ๕๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

41 โครงการเสริมไหล่ทาง
ลูกรังถนน คสล. สาย
ขนานทางรถไฟ – บา้น
หนองหอย

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

เสริมไหล่ทางลูกรัง ยาว 
๑,๒๕๐ เมตร  กวา้ง ๑ 
เมตร พร้อมปา้ยโครงการ

200,000 ความยาว
ถนน 
๑,๒๕๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

42 โครงการซ่อมแซมถนน
ในเขตเทศบาล

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาล ทั ง ๙ ชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ซ่อมแซม
ถนนทั ง ๙ 
ชุมชน

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

107

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กริมฝ่ังมูล
สวนภมูิรักษห์นองบวั 
จุดทรุดตัวถนนแตกหกั 
เปน็โพรง

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ขุดรื อถนนคอนกรีตเดิม
ออก  พร้อมเทถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง
 ๔.๐๐ เมตร ยาว  ๖.๐๐ 
เมตร    หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ 
เมตร  จ้านวน ๒ จุด หรือ
รวมพื นที่ คสล.ไม่น้อย
กวา่  ๔๘.๐๐ ตารางเมตร

60,000 จ้านวน ๑ 
โครงการ

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงเสริมไหล่ทาง
ถนนบา้นทา่ช้าง(ช่วง
สามแยกติดแนวเขต
ทางรถไฟซ้ายมือ)   หมู่
ที่ ๑๓

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

เสริมดินสูงเฉล่ีย ๑.๒๐ 
เมตร ผิวจราจรเท
คอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง
เฉล่ีย ๒.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐.๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร  หรือรวม
พื นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
๒๐.๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมวางทอ่ คสล. ขนาด
 ๐.๔๐ เมตร จ้านวน ๕ 
ทอ่น

61,000 ความยาว
ไหล่ทาง ๑๐
 เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

108

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจุดแตกหกั
และทรุดตัว บริเวณ
ด้านข้างอาคารแสดง
โครงกระดูกซากช้าง
โบราณ หมู่ที่ ๑๔

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ขุดรื อถนนคอนกรีตเดิม
ออก และเทผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนกวา้ง  ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕.๐๐ เมตร  หนา
 ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน ้าค
สล.พร้อมฝาปดิ เชื่อมราง
เดิม กวา้ง ๐.๔๐ เมตร 
ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวไม่
น้อยกวา่  ๑๕.๐๐ เมตร

100,000 ถนนยาว 
๑๕ เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  - ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น
มะดันรัฐ ซอย 16 
(ช่วงที2่)

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ถนนกวา้ง 4.00 ม. ยาว
 2๐๐ ม.หนาเฉล่ีย 0.15
 เมตร รวมพื นที่ คสล.ไม่
น้อยกวา่ 800 ตาราง
เมตร 500,000 500,000 500,000 

ความยาว
ถนน 2๐๐ 
เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
  
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด 
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ผลคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจุดแตกหกั
และทรุดตัว              
   ถนนสายขนานทาง
รถไฟ                     
 บา้นโนนสะเดา – 
ถนนหน้าโรงพยาบาลฯ

- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการใช้
เส้นทางการจราจร ได้
ถนนที่มีมาตรฐาน 
เพยีงพอและปลอดภยั

ขุดรื อถนนคอนกรีต เดิม
ออก และเทคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจรถนน
คืนสภาพเดิม (จุดแตกหกั
และทรุดตัว)  จ้านวน  ๔ 
 จุด  กวา้ง  ๔.๕๐ ม.
ความยาว ๔ จุด ไม่น้อย
กวา่ ๔๐.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือรวมพื นที่ 
คสล.ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 
๑๘๐.๐๐ ตร.ม.  ไหล่
ทางก้างตามสภาพพื นที่

140,000 ถนนยาว  
ไม่น้อยกวา่
 ๔๐ เมตร

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจากการ
ใช้เส้นทางการจราจร
- ได้ถนนที่มี
มาตรฐาน เพยีงพอ
และปลอดภยั

กองช่าง

งานระบายน้ า
47 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้า บา้นขาม  
(ซอย ๖)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล.  รูปตัว U พร้อมฝา
ปดิกวา้ง ๐.๕๐ ม. ลึก
เฉล่ีย ๐.๕๐ ม. หนาเฉล่ีย
 ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๖๐ ม.
 พร้อมปา้ยโครงการ

100,000  ความยาว
รางระบาย
น ้า ๖๐ เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง
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48 โครงการก่อสร้างวาง
ทอ่ระบายน ้าพร้อมบอ่
พกั ถนนทางเข้าบา้น
ขาม (ซ้ายมือช่วงหน้า
บา้นหมอปอง)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างวางทอ่คอนกรีต
เสริมเหล็กอัดแรง ขนาด 
๑.๒๐ ม. จ้านวน ๑๐๐ 
ทอ่น บอ่พกัน ้า คสล. 
จ้านวน ๘ บอ่ พร้อมถม
ดินหลังทอ่บดทบัแน่น 
พร้อมปา้ยโครงการ

190,000  จ้านวนทอ่
ระบายน ้า 
๑๐๐ ทอ่น

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า บา้นขาม  
ซอย ๔ (ช่วงหน้าบา้น
นางสมหวงั) ต่อจาก
ถนนเส้นเดิม

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า 
กวา้ง ๐.๔๐ ม. หนาเฉล่ีย
 ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๕๐ ม.
 พร้อมถมดินปรับเกรด
เรียบพร้อมปา้ยโครงการ

100,000 ความยาว
รางระบาย
น ้า ๕๐ เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า บา้นหนอง
หอย (ขวามือบา้นนาง
ลุนถึงวดัหนองหอย 
ช่วงที๒่)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ขุดวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรง ขนาด ๐.๖๐ เมตร 
จ้านวน ๑๗๐ ทอ่น 
ก่อสร้างบอ่พกัน ้า คสล.
พร้อมฝาปดิ จ้านวน ๘  
บอ่ พร้อมถมดินหลังทอ่
ปรับเกรดเรียบ

500,000  500,000  ทอ่ระบาย
น ้าจ้านวน 
๑๗๐ ทอ่น

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง
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51 โครงการวางทอ่ระบาย
น ้าถนนบา้นโนนสะเดา
 หมู่ ๗ (ช่วงหน้าบา้น
นายจักรพงษ)์

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ขุดวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรง ขนาด ๐.๖๐ เมตร 
จ้านวน ๙๕  ทอ่น ต่อ
จากทอ่เดิม และช่วง
ทางเข้าออก อาคาร  
ก่อสร้างบอ่พกัน ้า คสล.
พร้อมฝาปดิ จ้านวน ๒  
บอ่  และขุดตัดถนนพื น
คอนกรีตพร้อมเทคืน
สภาพเดิม  ทางเข้า-ออก 
จ้านวน ๓ จุด ยาวไม่

๓๕๐,๐๐ ทอ่ระบาย
น ้าจ้านวน 
๙๕ ทอ่น

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

52 ก่อสร้างรางระบายน ้า
รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ 
ถนนสายกลางบา้นโนน
สะเดา ซอย 5 ซ้ายมือ
บา้นนายหสั

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๐.๕๐  เมตร  หนา
 ๐.๑๐ เมตร ยาว 132 
เมตร พร้อมฝาปดิ

365,000 365,000 365,000 

ความยาว
รางระบาย
น ้า 132 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง
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53 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู พร้อมฝา
ปดิถนนสายกลางบา้น
โนนสะเดา หมู่ที่ ๗ 
(ช่วงด้านหน้าศาลตาปู)่

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๐.๕๐  เมตร  หนา
 ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๕ .
๐๐ เมตร พร้อมฝาปดิ 
คสล. และตัดถนน
คอนกรีตพร้อมเทผิว
จราจรถนนคืนสภาพเดิม

150,000  ความยาว
รางระบาย
น ้า ๖๕เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู พร้อมฝา
ปดิถนนสายกลางบา้น
ช่องโคขวามือ หมู่ที่ ๙ 
(ช่วงหน้าบา้นนายฮัว) 
เชื่อมต่อกับ

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ยาว 
๒๑๐.๐๐ เมตร  พร้อม
ฝาปดิ คสล. 390,000 

ความยาว
รางระบาย
น ้า ๒๑๐
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง
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54 โครงการก่อสร้างวาง
ทอ่ระบายน ้าถนนสาย
กลางบา้นมะดัน หมู่ที่ 
๑๐  (ซ้ายมือจากวดัปา่
ถึงสามแยกมะดันช่วง
หน้าบา้นเกริก)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ขุดวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรง ขนาด ๐.๖๐ เมตร 
จ้านวน ๑๖๐ ทอ่น 
ก่อสร้างบอ่พกัน ้า คสล.  
จ้านวน  ๗  บอ่  พร้อม
ตัดถนนคอนกรีตและเท
คืนสภาพเดิมซอย ๕ และ
ขุดร่องเปดิทางน ้า 
เชื่อมต่อทอ่ระบายน ้าเดิม
 ถมดินปรับเกรดเรียบ

500,000  

ทอ่ระบาย
น ้าจ้านวน 
๑๖๐ ทอ่น

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างวางทอ่

ระบายน ้าถนนสาย

กลางบา้นหนองบวั หมู่

ที่ ๑๑ (ซอยศาลตาปู่

ซ้ายมือทางโค้งถึงหา้

แยก)

ขุดวางทอ่ระบายน ้า 
คสล.อัดแรงขนาด ๐.๔๐ 
เมตร จ้านวน ๑๕๐ ทอ่น 
 และก่อสร้างบอ่พกัน ้า 
จ้านวน ๑๐ บอ่  พร้อม
ตัดถนนคอนกรีตและเท
คืนสภาพเดิม ถมดินหลัง
ทอ่ปรับเกรดเรียบ

330,000  ทอ่ระบาย
น ้าจ้านวน 
๑๕๐ ทอ่น

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง
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55 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู พร้อมฝา
ปดิถนนสายบา้นหนอง
บวั หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงหน้า
บา้นยายพมิ ถึงบา้น
นายแขก) เชื่อมต่อกับ
รางระบายน ้าเดิม

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ 
เมตร  พร้อมฝาปดิ คสล .

100,000  ความยาว
รางระบาย
น ้า ๕๐ เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู พร้อมฝา
ปดิ ถนนสายแยกจาก
ทางหลวงถึงสามแยก
ศาลเจ้าซ้ายมือ ช่วงที่ 
๒) หมู่ที่ ๑๔

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างราง คสล.พร้อม
ฝาปดิ กวา้ง ๐.๔๐ เมตร
 ลึกเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร   และ
ตัดถนนคอนกรีตพร้อมเท
คืนสภาพเดิม

289,000  ความยาว
รางระบาย
น ้า ๑๕๐ 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างวาง
ทอ่ระบายน ้า บา้นทา่
ช้าง (หน้าบา้นช่างรัตน)์

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ขุดวางทอ่ระบายน ้า 
คสล.อัดแรง ขนาด ๑.๒๐
 จ้านวน ๕๐ ทอ่น 
ก่อสร้างบอ่พกัน ้า จ้านวน
 ๓ บอ่ ถมดินปลังทอ่
และปรับเกรดเรียบพร้อม
ปา้ยโครงการ

250,000  ทอ่ระบาย
น ้าจ้านวน 
๕๐ ทอ่น

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 โครงการวางทอ่ระบาย
น ้า คสล. บา้นทา่ช้าง 
ซอย ๗

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างวางทอ่ระบายน ้า
 คสล. ขนาด ๑.๒๐ เมตร
 ยาวรวม ๑๐๐ เมตร 
พร้อมปา้ยโครงการ

210,000  ความยาว
ทอ่ระบาย
น ้า ๑๐๐ 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. บา้น
ตลาดทา่ช้าง  จากหน้า
ศาลเจ้าถึงโรงเรียนอนุ
นาลฯ (ขวามือ)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล. รูปตัว U พร้อมฝา
ปดิ ขนาดกวา้ง ๐.๕๐ 
เมตร ยาวรวม ๒๐๐ 
เมตร พร้อมปา้ยโครงการ

360,000  ความยาว
รางระบาย
น ้า ๒๐๐ 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างวาง
ทอ่ระบายน ้าด้านหลัง
ตลาดสดเทศบาล จาก
หน้าสถานีรถไฟ-ถนน
ด้านหลังเทศบาล

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ขุดวางทอ่ คสล. อัดแรง 
ขนาด ๑.๒๐ ม. จ้านวน 
๒๕๐ ทอ่น พร้อมก่อ 
สร้างบอ่พกัน ้า จ้านวน 
๑๖ บอ่ ถมดินหลังทอ่บด
ทบัแน่น พร้อมปา้ย
โครงการ

625,000  ทอ่ระบาย
น ้าจ้านวน 
๒๕๐ ทอ่น

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

61 โครงการวางทอ่ระบาย
น ้า คสล. บา้นตลาดทา่
ช้าง จาก ร.ร.อนุบาลฯ-
ศาลเจ้า

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างวางทอ่ระบายน ้า
 คสล. ขนาด ๑.๒๐เมตร 
ยาวรวม ๒๐๐ เมตร 
พร้อมปา้ยโครงการ

420,000  420,000  420,000  ความยาว
ทอ่ระบาย
น ้า ๒๐๐ 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการลอกราง
ระบายน ้าทกุชุมชนที่มี
ปญัหา ทอ่น ้าอุดตัน

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ลอกรางระบายน ้า จ้านวน
 ๘ ชุมชน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ลอกราง
ระบายน ้า
จ้านวน ๘ 
ชุมชน

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

63 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมทอ่ระบายน ้า 
ในจุดที่ช้ารุดทกุชุมชน
ในเขตเทศบาล

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ซ่อมแซมทอ่ระบายน ้า 
จุดที่ช้ารุด จ้านวน ๘ 
ชุมชน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ทอ่ระบาย
น ้า จ้านวน
 ๘ ชุมชน

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

64 ก่อสร้างต่อเติมอาคาร
ตลาดสดเทศบาล

- เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ติดตั งฝ้าเพดานภายใน 
อาคารกวา้ง ๒๐ ม. ยาว 
๖๐ ม. รวมพื นที่ไม่น้อย
กวา่ ๑๒๐๐ ตร.ม.

650,000  650,000  ต่อเติม
อาคาร 
จ้านวน ๑ 
แหง่

- เกิดความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง

65 โครงการปรับปรุง
อาคารส้านักงาน
เทศบาลต้าบลทา่ช้าง

- เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ก่อสร้างต่อเติมอาคาร
- หอ้งกองคลัง
-หอ้งกองช่าง ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนเทศบาล

400,000  400,000  400,000  400,000  ต่อเติม
อาคาร 
จ้านวน ๒ 
หอ้ง

- เกิดความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู บา้นขาม ซอย 6 
ช่วงที่ 2

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

โดยการตัดถนน และ
ก่อสร้างรางระบายน ้า
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๐.๕๐  เมตร  หนา
 ๐.๑๐ เมตร ยาว 150 
เมตร พร้อมฝาปดิ คสล . 
และตัดถนนคอนกรีต
พร้อมเทผิวจราจรถนน
คืนสภาพเดิม

375,000  375,000  375,000  

ความยาว
รางระบาย
น ้า 150 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

67 ก่อสร้างรางระบายน ้า
รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ 
ถนนสายคชสาร ตรง
ข้ามศาลเจ้า

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ
 รางกวา้ง 0.40 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน

250,000  250,000  250,000  

ความยาว
รางระบาย
น ้า 150 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

68 ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายบา้นขาม ซอย 1 
ซ้ายมือ

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ยาว ๒5
๐.๐๐ เมตร  พร้อมฝาปดิ
 คสล.

625,000 625,000 625,000 

ความยาว
รางระบาย
น ้า ๒๑๐
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

118

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 ก่อสร้างวางทอ่ระบาย
น ้าถนนสายทางเข้า
บา้นขาม ซ้ายมือ (ช่วง
หน้าบา้นนายวรชาติ)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ขุดวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรง ขนาด 0.60 เมตร 
จ้านวน 350 ทอ่น บอ่
พกัน ้า คสล. จ้านวน 23
 บอ่ พร้อมถมดินหลังทอ่
ปรับเกรดเรียบ ตามแบบ
มาตรฐาน

700,000  700,000  700,000  

จ้านวนทอ่
ระบายน ้า 
350 ทอ่น

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

70 ก่อสร้างรางระบายน ้า
รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ 
ถนนสายกิ่งเพชรซอย 5
 ซ้ายมือ

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ
 รางกวา้ง 0.40 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน

150,000  150,000  150,000  

ความยาว
รางระบาย
น ้า 50 เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

71 ก่อสร้างวางทอ่ระบาย
น ้าถนนสายทางเข้า
บา้นขาม ขวามือ (ช่วง
หน้าบา้นนายมงคล)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ขุดวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรง ขนาด 0.6 เมตร 
จ้านวน 250 ทอ่น บอ่
พกัน ้า คสล. จ้านวน 15
 บอ่ พร้อมถมดินหลังทอ่
ปรับเกรดเรียบ ตามแบบ
มาตรฐาน

500,000 500,000 500,000 

จ้านวนทอ่
ระบายน ้า 
250 ทอ่น

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง
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ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายกลางบา้นหนอง
หอย (ช่วงหน้าบา้นนาง
ไพ)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

โดยการตัดถนน และ
ก่อสร้างรางระบายน ้า
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๐.๕๐  เมตร  หนา
 ๐.๑๐ เมตร ยาว 100 
เมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐาน

250,000  250,000  250,000  

ความยาว
รางระบาย
น ้า 100 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

73 ก่อสร้างรางระบายน ้า
รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ 
ถนนสายกลางบา้นทา่
ช้าง ขวามือ (ช่วงหน้า
บา้นก้านันนก)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ
 รางกวา้ง 0.40 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน

250,000  250,000  250,000  

ความยาว
รางระบาย
น ้า 100 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

74 ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายกลางบา้นโนนสะดา
 (ช่วงศาลากลางหมู่บา้น)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

โดยการตัดถนน และ
ก่อสร้างรางระบายน ้า
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๐.๕๐  เมตร  หนา
 ๐.๑๐ เมตร ยาว 300 
เมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐาน

750,000  750,000  750,000  

ความยาว
รางระบาย
น ้า 300 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

120

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 โครงการก่อสร้างวาง
ทอ่ระบายน ้าถนนสาย
ทางบา้นช่องโคซอย 10
 ขวามือ

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ขุดวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรง ขนาด 0.40 เมตร 
จ้านวน 200 ทอ่น บอ่
พกัน ้า คสล. จ้านวน 15
 บอ่ พร้อมถมดินหลังทอ่
ปรับเกรดเรียบ และตัด
ถนนคอนกรีต ตามแบบ

420,000  420,000  420,000  

จ้านวนทอ่
ระบายน ้า 
200 ทอ่น

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างวาง
ทอ่ระบายน ้าถนนสาย
ทางบา้นช่องโคซอย 10
 ซ้ายมือ (ช่วงหน้าบา้น
นายประกอบ)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ขุดวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรง ขนาด 0.40 เมตร 
จ้านวน 200 ทอ่น บอ่
พกัน ้า คสล. จ้านวน 15
 บอ่ พร้อมถมดินหลังทอ่
ปรับเกรดเรียบ และตัด
ถนนคอนกรีต ตามแบบ
มาตรฐาน

420,000  420,000  420,000  

จ้านวนทอ่
ระบายน ้า 
200 ทอ่น

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างวาง
ทอ่ระบายน ้าถนนสาย
ทางบา้นช่องโค  ขวามือ
 จากศาลากลางบา้นถึง
ถนนทางรถไฟ

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ขุดวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรง ขนาด 0.40 เมตร 
จ้านวน 300 ทอ่น บอ่
พกัน ้า คสล. จ้านวน 20
 บอ่ พร้อมถมดินหลังทอ่
ปรับเกรดเรียบ และตัด
ถนนคอนกรีต ตามแบบ
มาตรฐาน

500,000  500,000  500,000  

จ้านวนทอ่
ระบายน ้า 
300 ทอ่น

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

121

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 ก่อสร้างรางระบายน ้า
รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ 
ถนนสายกลางบา้นโนน
สะเดา ขวามมือ (หน้า
บา้นนายสวาทช่วงที่ 2)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ
 รางกวา้ง 0.40 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน

400,000  400,000  400,000  

ความยาว
รางระบาย
น ้า 150 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

79 ก่อสร้างรางระบายน ้า
รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ 
ถนนสายบา้นหนองบวั 
ขวามือ (ตรงข้ามบา้น
อาจารย์ศรชัย)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ
 รางกวา้ง 0.40 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน

362,000  362,000  362,000  

ความยาว
รางระบาย
น ้า 150 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

80 ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู พร้อมฝาปดิ ถนน
สายกลางบา้นมะดัน 
ซ้ายมือ (ช่วงหน้าบา้น
นางคมข้า)

- เพื่อใหม้ีการระบายน ้า
อย่างเปน็ระบบและ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม

ก่อสร้างรางระบายน ้า
กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ลึก
เฉล่ีย ๐.๕๐  เมตร  เมตร
 ยาว 200 เมตร ตาม
แบบแปลนมาตรฐาน 500,000  500,000  500,000  

ความยาว
รางระบาย
น ้า 200 
เมตร

- การระบายน ้าเปน็
ระบบและสามารถ
ปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
ได้

กองช่าง

122

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)
ผลคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งานไฟฟ้า
81 โครงการติดตั งไฟฟา้

แรงต้่าในชุมชน
- เพื่อใหป้ระชาชน         
  มีไฟฟา้ ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อความปลอดภยั ลด
การเกิดอุบติัเหตุ 
อาชญากรรม

ติดตั งไฟฟา้สาธารณะ   
ในเขตเทศบาล ดังนี 
- ไฟฟา้สาธารณะทางไป
วดับา้นส้ม ๓ ดวง         
 - จากบา้นนายสมภพ ถึง
 ตะกุด ซอย 1/1 บา้น
ขาม
- ไฟฟา้สาธารณะ          
 บา้นมะดัน ซอย ๑๘
- ไฟฟา้สาธารณะ          
 บา้นตลาดทา่ช้าง         
(หน้าบา้นนางภสันี) ฯลฯ

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ติดตั งไฟฟา้
สาธารณะ 
๔ ชุมชน

- ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง
- มีความปลอดภยั    
   ลดการเกิด
อุบติัเหตุอาชญากรรม

กองช่าง

82 โครงการซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะ

- เพื่อใหป้ระชาชน มี
ไฟฟา้ ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อความปลอดภยั      
 ลดการเกิดอุบติัเหตุ 
อาชญากรรม

- ซ่อมแซมไฟฟา้
สาธารณะในชุมชนในเขต
เทศบาล จ้านวน ๙ ชุมชน
- จัดซื อวสัดุไฟฟา้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ซ่อมแซม
ไฟฟา้
สาธารณะ 
จ้านวน ๙ 
ชุมชน

- ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง
- มีความปลอดภยั    
   ลดการเกิด
อุบติัเหตุอาชญากรรม

กองช่าง

123

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 โครงการซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่ช้ารุดในเขต
เทศบาล

- เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
 ใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อความปลอดภยั      
 ลดการเกิดอุบติัเหตุ 
อาชญากรรม

ซ่อมแซมถนนที่ช้ารุดใน
ชุมชน
- รอบสระหนองบวั
- บา้นหนองบวั บา้นตาลี
ไปหนองยายนิล
- สายถนนเลียบทางรถไฟ
 ถึงสนามบนิ
- บา้นโนนสะเดา 
(ทางเข้าหมู่บา้น)

500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ซ่อมแซม
ถนนที่ช้ารุด
 จ้านวน ๙ 
ชุมชน

- ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง
- มีความปลอดภยั    
   ลดการเกิด
อุบติัเหตุอาชญากรรม

กองช่าง

84 โครงการปรับปรุง
หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ เทศบาลต้าบล
ทา่ช้าง

-  เพื่อปรับปรุงหอประชุม
ใหม้ีความพร้อมส้าหรับ
การ     ใช้งานในด้าน
ต่าง ๆของเทศบาล

- ติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ
- ติดตั งเคร่ืองฉายโปรเจ็ค
เตอร์
- ปรับปรุงหอ้งน ้า
- ตกแต่งภายในหอ้ง
ประชุม

700,000  ปรับปรุง
หอประชุม 
๑ แหง่

- มีสถานที่พร้อม
ส้าหรับการใช้งาน
ของเทศบาล

กองช่าง

124

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 โครงการปรับปรุง
กั นหอ้งเก็บเอกสาร
อาคารส้านักงาน
เทศบาลด้านหลังกอง
ช่าง

- เพื่อปรับปรุงหอ้งกั นหอ้ง
เก็บเอกสารใหม้ีความเปน็
ระบยีบเรียบร้อยสะดวก
ต่อการใช้งาน

ก่ออิฐฉาบปนูเรียบผนัง
กั นหอ้ง ยาว ๗.๔๐  เมตร
  สูง   ๓.๕๐  เมตร พื น
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง ๓.๙๐ เมตร ยาว 
๗.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร  พร้อมติดตั งวงกบ
ประตูหน้าต่าง อลูมิเนี่ย
มกระจกสีชา  งานไฟฟา้ 
และงานทาสี

98,000    หอ้งเก็บ
เอกสาร ๑ 
หอ้ง

- มีสถานที่พร้อม
ส้าหรับการใช้งาน
ของเทศบาล

กองช่าง

86 ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติในหลวง ร.10 
คร่อมถนนทางแยกเข้า
สนามบนิ หมู่ที่ 14

- เพื่อแสดงความ
จงรักภกัดี เชิดชูและ
ปกปอ้งสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ขนาดกวา้ง 18.00 เมตร
 สูงไม่น้อยกวา่ 5.50 
เมตร เสาโครงสร้างเหล็ก 
งานประติมากรรมไฟ
เบอร์กลาส นูนต้่า ปละ
ภาพประกอบตรา
สัญลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรติ พร้อมติดตั งระบบ
ไฟฟา้และตู้ควบคุม

2,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

- ความจงรักภกัดี 
เชิดชูและปกปอ้ง
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

กองช่าง

125

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 โครงการขยายเขตไฟฟา้
ในเขตเทศบาล ทั ง ๙ 
ชุมชน

- เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง - เพื่อความ
ปลอดภยัลดการเกิด
อุบติัเหตุ อาชญากรรม

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคต้าบลหวัทะเล ปี
ละ ๑ ครั ง เพื่อขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะในเขต
เทศบาลจ้านวน ๙ ชุมชน 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ขยายเขต
ไฟฟา้ 
จ้านวน ๙ 
ชุมชน

-ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง
- มีความปลอดภยั    
   ลดการเกิด
อุบติัเหตุอาชญากรรม

กองช่าง , 
การไฟฟา้ 
ส่วนภมูิภาค
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88 โครงการติดตั งตาข่าย
กันนกพร้อมทาสีคาน
อาคารส้านักงาน
เทศบาล

- เพื่อใหเ้กิดความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย สะอาด
และปลอดภยั

ติดตั งโครงการเหล็กกัลวา
ไนซ์ ขนาด 1 นิ ว X 1 นิ ว
 หนา 1 มม. พร้อมลวด
ตะแกรงสาน เบอร์ 2.6 
มม. ใช้ตรา 1.5 นิ วหรือ 
2 นิ ว รอบอาคาร
ส้านักงาน รวมพื นที่ไม่
น้อยกวา่ 318 ตาราง
เมตร พร้อมทาสีหลังคา
ในส่วนที่คลุมตาข่าย รวม
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 200 
ตารางเมตร

500,000  จ้านวน 1 
โครงการ

- เกิดความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย 
สะอาดและปลอดภยั

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งานประปา

89 โครงการขยายเขต

ประปาในเขตเทศบาล

- เพื่อการบริหารจัดการ
น ้าอย่างมีประสิทธภิาพ
- ช่วยเหลือเกษตรกรใน
การใช้น ้าอย่างเพยีงพอ
และทั่วถึง

อุดหนุนการประปา
นครราชสีมา ปลีะ ๑ ครั ง
 เพื่อด้าเนินการขยายเขต
ประปาในเขตเทศบาล 
จ้านวน ๙ ชุมชน
บา้นหนองหอย
- ขยายเขตประปา ซอย 
๑๓
- ขยายเขตประปา สาย 
รพช.–บา้นนางจีน
- ขยายเขตประปา สาย
บา้นยายวฒัน์
บา้นโนนสะเดา
- ขยายเขตประปา บา้น
นางส้าอาง เชิดกฤษณ์) 
ฯลฯ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ขยายเขต
ประปา
จ้านวน ๙ 
ชุมชน

- การบริหารจัดการ
น ้าอย่างมี
ประสิทธภิาพ
- เกษตรกรมีน ้าใช้
อย่างเพยีงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง ทกุมิติ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  การพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา
    7.๑  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมคุณธรรม
 จริยธรรม ประชาชนใน
เขตเทศบาล

- เพื่อใหค้วามรู้แก่ 
ประชาชนเกี่ยวกับ
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา
- เพื่อน้าความรู้ที่ได้มาใช้
ในการด้าเนินชีวติตาม
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา

- จัดกิจกรรมปลีะ ๑ ครั ง
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ 
คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๒๐๐ คน

- เด็กเยาวชน
ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา
- น้าความรู้ที่ได้มาใช้
ในการด้าเนินชีวติ
ตามหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานรัฐพธิี
ต่าง ๆ

- เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมร่วมพธิงีานวนัรัฐพธิี
ต่าง ๆ

จัดงานรัฐพธิต่ีางๆ เช่น 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
วนัปยิมหาราช ฯลฯ

200,000  500,000  500,000  500,000  500,000  จัดกิจกรรม
ปลีะ ๓ ครั ง

- ประชาชนมีส่วน
ร่วม  ในงานรัฐพธิี

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

- เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดงานประเพณีลอย
กระทง ร่วมกับวดัส้ม ปี
ละ ๑ ครั ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๑,๐๐๐ คน

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑,๐๐๐ คน

- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

- เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดงานประเพณี
สงกรานต์และกิจกรรม
อื่นๆ ฯลฯ  ปลีะ ๑ ครั ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ 
คน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
500 คน

- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงาน
ประเพณีวนัเข้าพรรษา

-เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน จัดโครงการถวายเทยีนวนั
เข้าพรรษา ปลีะ ๑ ครั ง  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๑,๐๐๐ คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑,๐๐๐ คน

- ประชาชนมีส่วน
ร่วม ในการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดงานพธิกีาร
ทางศาสนา

- เพื่อสนับสนุน
งบประมาณใหก้ับในเขต
เทศบาล
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท้าบญุในวนั
ส้าคัญของศาสนา
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท้าบญุในวนั
ส้าคัญของศาสนา

ส่งเสริมงานท้าบญุตัก
บาตรในวนัส้าคัญทาง
ศาสนา

60,000    60,000    60,000    60,000    60,000    ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑,๐๐๐ คน

- ประชาชนท้าบญุใน
วนัส้าคัญของศาสนา

กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานฉลอง
ชัยชนะทา้วสุรนารี (ย่า
โม) อ้าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

- เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการร้าลึกถึง
วรีกรรมทา่นทา้ว สุรนารี

การจัดงานฉลองชัยชนะ  
 ทา้วสุรนารีร่วมกับอ้าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ปลีะ ๑ 
ครั ง

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑,๐๐๐ คน

- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริม
กิจการลูกเสือทอ้งถิ่น
ไทย

- เพื่อฟื้นฟกูิจการลูกเสือ
ทอ้งถิ่นไทย
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในทอ้งถิ่น

สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบา้น  ปลีะ ๑ ครั ง 
จ้านวน ๑๐๐ คน

10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑๐๐ คน

- เพื่อฟื้นฟกูิจการ
ลูกเสือชาวบา้น

กองการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการอบรมเยาวชน
ใหเ้ปน็มัคคุเทศก์
ประจ้าทอ้งถิ่น

- เพื่อใหเ้ยาวชนใน
ทอ้งถิ่นมีรายได้เสริมจาก
การทอ่งเที่ยว

เยาวชนในเขตเทศบาล 
จ้านวน ๓ รุ่นๆ ละ     
๕๐ คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนเข้า
ร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน ๕๐
 คน

- เยาวชนในทอ้งถิ่นมี
รายได้เสริมจากการ
ทอ่งเที่ยว

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

10 โครงการจัดตั งศูนย์
เรียนรู้ ซากดึกด้าบรรพ์

- เพื่อการศึกษาวจิัยและ
อนุรักษด้์านธรณีวทิยา 
เปน็แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งทอ่งเที่ยวของชุมชน

- ร่วมจัดตั งศูนย์การ
เรียนรู้ซากดึกด้าบรรพ์
ร่วมกับ ม.ราชภฏั
นครราชสีมา 
- ปรับปรุงอาคารสถาที่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จัดตั งศูนย์
การเรียนรู้
ซากดึกด้า
บรรพ ์๑ 
แหง่

- ประชาชนได้
ศึกษาวจิัยและ
อนุรักษธ์รณี วทิยา 
และเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

11 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาทอ้งถิ่น ทอ้งที่
สามัคคีอ้าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ

- เพื่อสร้างความสามัคคี
ระหวา่งหน่วยงานส่วน
ราชการ

จัดการแข่งขันกีฬา
ระหวา่งเทศบาลกับส่วน
ราชการอื่น หรือ ร่วมกับ 
อปท. อื่น

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
๑,๐๐๐ คน

- เทศบาลกับหน่วย
ราชการอื่นและ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นอื่น มีความ 
สัมพนัธก์ันมากขึ น

กองการศึกษา

12 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนและ
เยาวชนต้านยาเสพติด

- เพื่อสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะในชุมชนและใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
หา่งไกลยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
เช่น ฟตุบอล ตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล ฯลฯ

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
๑,๐๐๐ คน

- เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
และใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์
หา่งไกลยาเสพติด

กองการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาใหก้ับ
ชุมชนในเขตเทศบาล

- เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาใหก้ับชุมชนในเขต
เทศบาล

จัดซื ออุปกรณ์กีฬาใหก้ับ
ชุมชน จ้านวน ๙ ชุมชน
และโรงเรียนในเขต
เทศบาล

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  จัดซื อ
อุปกรณ์
กีฬาใหก้ับ
ชุมชน ๙ 
ชุมชน

- เยาวชนและ
ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาส้าหรับออก
ก้าลังกาย

กองการศึกษา

14 โครงการจัดซื อครุภณัฑ์

เคร่ืองออกก้าลังกาย

- เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชาชนใหม้ี
ร่างกายที่แข็งแรง

จัดซื อครุภณัฑ์เคร่ืองออก

ก้าลังกาย จ้านวน ๑๐ ชุด

500,000 จ้านวน ๑๐
 ชุด

- ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงและใช้เวลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์
หา่งไกลยาเสพติด

กองการศึกษา
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(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
    8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
    8.๑  แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท้าและ
ส้ารวจจัดเก็บข้อมูล
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

- เพื่อใหก้ารจัดเก็บภาษี
ได้อย่างครบถ้วนและ
เพิ่มพนูรายได้แก่เทศบาล
- เพื่อปรับฐานข้อมูลให้
เปน็ปจัจุบนั

- ส้ารวจข้อมูลแผนที่ภาษี
และจัดท้าแผนที่ภาษี
- จัดซื อโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ในการจัดท้า
แผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน
- จ้างบคุคลในการส้ารวจ
 จัดเก็บและบนัทกึข้อมูล

385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 โครงการ 1 
โครงการ

- การจัดเก็บภาษไีด้
อย่างครบถ้วนและ
เพิ่มพนูรายได้แก่
เทศบาล
- การจัดเก็บภาษไีด้
อย่างครบถ้วนและ
เพิ่มพนูรายได้แก่
เทศบาล

    กองคลัง,

2 โครงการประชา 
สัมพนัธผ์ลงานและ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล

- เพื่อประชาสัมพนัธ์
ผลงานเทศบาล และการ
บริหารงานและข้อมูล
ข่าวสารเทศบาล

- จัดท้าวารสาร/แผ่นพบั
เผยแพร่ผลงานของ
เทศบาล

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  จัดท้า
วารสาร
จ้านวน 
๑,๖๐๐ ชุด

- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงานเทศบาล

ทกุส่วนราชการ
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการอบรมพฒันา
บคุลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 
ใหก้ับบคุลากรในการ
ปฏบิติัหน้าที่
- เพื่อเพิ่มพนูความรู้และ
ประสบการณ์ใหก้ับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างทกุระดับ

- จัดอบรมสัมมนา พร้อม
ทศันศึกษา ดูงานใหก้ับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ  พนักงาน
และลูกจ้าง
-  ส่งข้าราชการเข้า
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  
ที่หน่วยงาน อื่นจัด

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑๐๐ คน

- ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้าง มี
ความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ทศันศึกษาดูงาน
หน่วยงาน
- พนักงานเทศบาลมี
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติัหน้าที่ราชการ

ทกุส่วนราชการ

4 โครงการจัดกิจกรรม
งานวนัเทศบาล

- เพื่อร้าลึกถึงการจัดตั ง
เทศบาลในการอ้านวย
ประโยชน์ใหบ้ริการแก่
ประชาชน

- จัดกิจกรรมวนัเทศบาล
ในวนัที่ ๒๔ เมษายน 
ของทกุป ีโดยมีกิจกรรม
พธิทีางศาสนา กิจกรรม
การท้าความสะอาด,ปลูก
ต้นไม,้แข่งกีฬา,จัดหน่อย
บริการเคล่ือนที่,จัด
นิทรรศการต่าง ๆฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม
ปลีะ ๑ ครั ง

- ร้าลึกถึงการจัดตั ง
เทศบาลในการ
อ้านวยประโยชน์
ใหบ้ริการแก่
ประชาชน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการสนับสนุน
งบประมาณหน่วยงาน
ของรัฐในกิจกรรมอัน
เปน็สาธารณประโยชน์

- เพื่อใหก้ารสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐใน
กิจกรรมอันเปน็
สาธารณประโยชน์

- อุดหนุนศูนย์รวมการ
ซื อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
ระดับอ้าเภอฯ

37,000    37,000    37,000    37,000    37,000    อุดหนุน
จ้านวน ๓ 
หน่วยงาน

- หน่วยงานของรัฐ
ได้รับการสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐใน
กิจกรรมอันเปน็
สาธารณประโยชน์

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
กับการบริหารงาน
เทศบาล (เทศบาล
สัญจร)

- เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชนเปน็
เมืองน่าอยู่
- เพื่อประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมข่าวสารของ
เทศบาลและอื่นๆ
- เพื่อใหป้ระชาชนใน
ชุมชน มีความรู้ความ
เข้าใจและรักษาสิทธแิละ
เสียงของตน
- เพื่อรับเร่ืองราวร้องทกุข์
จากประชาชน

- จัดตั งคณะกรรมการ
ชุมชนจ้านวน ๙ ชุมชน
- โครงการเทศบาลสัญจร
 จ้านวน ๙  ชุมชน
- จัดท้าแผนพบัประชา 
สัมพนัธม์ีความรู้ความ 
เข้าใจและรักษาสิทธ ิ 
และเสียงของตนตาม
รัฐธรรมนูญ 
- ติดตั งตู้รับเร่ืองราวร้อง
ทกุข์ในชุมชน

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑,๐๐๐ คน

- มีตัวแทนของชุมชน
ในการประสานการ
กับเทศบาล
- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน
พฒันาทอ้งถิ่น
- ประชาชนมีความ
ใกล้ชิดกับเทศบาล 
มากขึ น
- ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจ
และรักษาสิทธแิละ
เสียงของตน
- ประชาชนสามารถ
ร้องทกุข์ผ่านตู้รับ
เร่ืองร้องทกุข์

ส้านัก
ปลัดเทศบาล,
กองสวสัดิการ

สังคม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อ  จัดท้า
แผนพฒันา              
ทต.ทา่ช้าง

- เพื่อรับทราบปญัหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน
- เพื่อก้าหนดทศิทางใน
การพฒันาเทศบาลต้าบล
ทา่ช้าง

- จัดประชุมประชาคม
จ้านวน ๘ ชุมชน

20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑,๐๐๐ คน

- ได้รับทราบปญัหา
และความต้องการ
ของประชาชน
- มีทศิทางในการ
พฒันาเทศบาล
ต้าบลทา่ช้าง

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการจ้างผู้ดูแล
ความสะอาด

- เพื่อความสะอาด เปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

- จ้างผู้ดูแลอาคาร
ส้านักงาน
- อาคารโครงกระดูกซาก
ช้างโบราณ
- อาคารหอประชุม
- เกาะกลางถนน
- สวนสาธารณะ

120,000  283,200  283,200  283,200  283,200  จ้านวน ๑ 
โครงการ

- มีความสะอาด เปน็
ระเบยีบ เรียบร้อย 
สวยงาม

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการจ้างพนักงาน
ขับรถยนต์

-เพื่อขับรถยนต์ส้าหรับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต้าบล
ทา่ช้างในการติดต่อ
ราชการ

-จ้างพนักงานขับรถยนต์
เพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่ไป
ติดต่อราชการ

108,000  108,000  108,000  108,000  จ้านวน ๑ 
โครงการ

-การติดต่อราชการ
เปน็ไปด้วยความ
สะดวก

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

10 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง - เพื่อจัดการเลือกตั ง
ตามที่ คกก.เลือกตั ง
ก้าหนด

-เตรียมความพร้อม
ส้าหรับการเลือกตั งทอ้งถิ่น

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ๑ 
โครงการ

-เตรียมความพร้อม
ส้าหรับการเลือกตั ง
ทอ้งถิ่น

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการอุดหนุนศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื อหรือการจ้างของ 
อปท.ระดับอ้าเภอและ
ศูนย์บริการข้อมูล
ทอ้งถิ่นของ อปท.    อ.
เฉลิมพระเกียรติ

- เพื่อใหก้ารด้าเนินการ
จัดซื อหรือการจ้างของ 
อปท. เปน็ไปตามระเบยีบ
ระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
วธิกีารพสัดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น

- อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการซื อหรือการ

จ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต้าบลระดับอ้าเภอปี

ละ ๑ ครั ง

37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 อุดหนุนศูนย์
 ๑ แหง่

- สถานที่ใหบ้ริการ
ประชาชนใหม้ีความ
สวยงาม สะดวกใน
การติดต่อราชการ

ทกุส่วนราชการ

12 โครงการส้ารวจความ
พงึพอใจของ
ผู้รับบบริการเทศบาล
ต้าบลทา่ช้าง

- เพื่อส้ารวจความพงึ
พอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อการใหบ้ริการของ
เทศบาลทา่ช้าง
- เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ด้าเนินงานตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

-ทราบถึงความพงึพอใจ

ของประชาชนผู้รับบริการ

ในเขตเทศบาลต้าบลทา่

ช้าง จ้านวนไม่น้อยกวา่ 

2000 คน

- - 25,000 25,000 25,000 จ้านวน 1 
โครงการ

- ทราบถึงความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
การใหบ้ริการของ
เทศบาลทา่ช้าง
- ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด้าเนินงานตาม

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

15 โครงการจ้างเหมา
แรงงานบคุคลภายนอก

- เพื่อใหก้ารปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั

- จ้างเหมาบริการบคุคล 

จ้านวน 3 อัตรา

- - 250,000 250,000 250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

- การปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ
 และประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจ้างเหมา
บริการบคุคลธรรมดา 
เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมูล

- เพื่อใหก้ารปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั

- จ้างเหมาบริการบคุคล 

จ้านวน 1 อัตรา

- 108,000 108,000 108,000 108,000 จ้านวน 1 
โครงการ

- การปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ
 และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

กองคลัง

14 โครงการจ้างเหมา
บริการบคุคลธรรมดา 
ต้าแหน่งพนักงาน
จัดเก็บรายได้

- เพื่อใหก้ารปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั

- จ้างเหมาบริการบคุคล 

จ้านวน 1 อัตรา

- 108,000 108,000 108,000 108,000 จ้านวน 1 
โครงการ

- การปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ
 และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

กองคลัง

15 โครงการจ้างเหมา
บริการบคุคลธรรมดา

- เพื่อใหก้ารปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั

- จ้างเหมาบริการบคุคล 

จ้านวน 1 อัตรา

- 108,000 108,000 108,000 108,000 จ้านวน 1 
โครงการ

- การปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ
 และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

กองสาธารณสุข
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการจ้างเหมา
บริการบคุคลธรรมดา 
ต้าแหน่งพนักงานขับ
เคร่ืองจักรกลขนาดเบา

- เพื่อใหก้ารปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั

- จ้างเหมาบริการบคุคล 

จ้านวน 1 อัตรา

- 108,000 108,000 108,000 108,000 จ้านวน 1 
โครงการ

- การปฏบิติังานใน
ภารกิจต่างๆ เปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ
 และประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยั

กองสาธารณสุข

    8.2  แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเงินช้าระหนี 
เงินกู้ ก.ส.ท.

- เพื่อช้าระหนี เงินกู้ ก.ส.ท. - ช้าระหนี เงินกู้ ก.ส.ท. 
ตามสัญญาเลขที่  
๒๒๐๒/๑๓๓/๒๕๔๙  
ลงวนัที่ ๗ สิงหาคม     
๒๕๔๙ และสัญญา   
เลขที่ ๑๑๒๑/๑๒๘/
๒๕๕๕ ลงวนัที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕   
และสัญญาเลขที่ 
๑๕๐๗/๒๕๕๘ ลงวนัที่ 
๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

2,713,124 2,713,124 2,713,124 2,713,124 2,713,124 ส่งเงินกู้ ๑ 
ครั ง/ปี

- ช้าระหนี  ก.ส.ท. 
ตามก้าหนด

กองคลัง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง ทกุมิติ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9  การรักษาความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
    9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
    9.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธก์าร
ปอ้งกันแก้ไขปญัหา
และลดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนในช่วง
เทศกาลส้าคัญ

- เพื่อใหค้วามรู้แก่
นักเรียนและประชาชน
ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ถนน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ใหม้ีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปญัหาอุบติัเหตุจราจร
- จัดท้าปา้ยเตือนบริเวณ
ที่มีอุบติัเหตุบอ่ยครั ง
- เพื่อจัดหาวสัดุ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่ทนัสมัยมาใช้
ในการปฏบิติังาน

- จัดโครงการประชา 
สัมพนัธก์ารปอ้งกันแก้ไข
ปญัหาและลดอุบติัเหตุ
บนทอ้งถนนในเขต
เทศบาลต้าบลทา่ช้าง 
ตลอดปี
- จัดท้าปา้ยเตือนบริเวณ
ที่มีอุบติัเหตุ
- มีการจัดหาวสัดุ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
ทนัสมัยมาใช้ในการ
ปฏบิติังาน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
จ้านวน 
๒๐๐ คน

- นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปรับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ถนนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและใหม้ี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปญัหาอุบติัเหตุจราจร
- มีปา้ยเตือนบริเวณ
ที่มีอุบติัเหตุบอ่ยครั ง
- มีการจัดหาวสัดุ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
ทนัสมัยมาใช้ในการ
ปฏบิติังาน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล,

สถานี
ต้ารวจภธูร

เฉลิมพระเกียรติ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภยั 100 %

- เพื่อใหป้ระชาชนรู้
กฎหมายจราจรและขับขี่
ยานพาหนะ  ได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภยั
- เพื่อใหป้ระชาชนเข้ารับ
การอบรมสามารถสอบรับ
ใบขับขี่ได้
- เพื่อลดปญัหาการจราจร
 ลดการเกิดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนและลดการ
สูญเสียในชีวติและ
ทรัพย์สิน
- เพื่อใหป้ระชาชนมีวนิัย
ในการขับขี่ยานพาหนะ มี
การต่ืนตัวและเคารพใน
กฎจราจร
- เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินของผู้ใช้
รถใช้ถนน

- จัดโครงการรู้กฎหมาย
ขับขี่ปลอดภยั ไร้อุบติัเหตุ
เขตพื นที่เทศบาลต้าบล
ทา่ช้าง ปลีะ ๑ ครั ง 
จ้านวน ๒ วนั
- รณรงค์ปอ้งกันอุบติัเหตุ
ใหค้วามรู้แก่ประชาชนใน
มาตรการ ๓ ม. ๓ ข.
- จัดท้าแผนพบัปา้ย
ประชาสัมพนัธเ์มาไม่ขับ 
ปา้ยประชาสัมพนัธช์่วง
เทศกาลต่าง ๆ
- จัดท้าปา้ยทางร่วม-ทาง
แยกในเขตชุมชน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภยั ๑๐๐%
- จัดอบรมยุวจราจร ปลีะ
 ๑ ครั ง

50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
จ้านวน 
๒๐๐ คน

- ประชาชนรู้
กฎหมาย จราจรและ
ขับขี่ยาน พาหนะได้
อย่างถูกต้องปลอดภยั
- ประชาชนเข้ารับ
การอบรมสามารถ
สอบรับใบขับขี่ได้
- ลดปญัหา
การจราจร ลดการ
เกิดอุบติัเหตุบนทอ้ง
ถนนและลดการ
สูญเสียในชีวติและ
ทรัพย์สิน
- ประชาชนมีวนิัยใน
การขับขี่ยานพาหนะ
มีการต่ืนตัวและ
เคารพในกฎจราจร

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกันฯ ,

 สถานี
ต้ารวจภธูร

เฉลิมพระเกียรติ

3 โครงการรณรงค์
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน

- เพื่อปอ้งกันและลด
ปญัหาการเกิดอุบติัเหตุ

จัดกิจกรรมปลีะ ๑ ครั ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ 
คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒๐๐ คน

- สามารถปอ้งกัน
และลดปญัหาการ
เกิดอุบติัเหตุได้

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกันฯ 142

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอบรม
อาสาสมัครปอ้งกันภยั
ฝ่าย พลเรือน (อปพร.)

- เพื่อเตรียมความพร้อม
แก่ประชาชนในการ
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

จัดฝึกอบรม อปพร.       
  ปลีะ ๑ ครั ง จ้านวน 
๒๐๐ คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒๐๐ คน

- ประชาชนมีความ
พร้อมในการปอ้งกัน
และบรรเทา สา
ธารณภยัในชุมชน
ของตนเอง

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกันฯ

5 โครงการจัดระเบยีบ
จราจร ในเขตเทศบาล

- เพื่อความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินของผู้ใช้
รถใช้ถนน

- จัดระเบยีบจราจร       
  ในเขตตลาดทา่ช้าง 
ก้าหนดจุดจอดรถ    เปน็
วนัค่ี วนัคู่
- ติดตั งกระจกส่องทาง
แยกในจุดเส่ียง
- ติดตั งไฟกระพริบในจุด
เส่ียง
- จัดซื อกรวย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดระเบยีบ
จราจรปลีะ
 ๒ ครั ง

- การจราจรมีความ
เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยและปลอด
 ภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกันฯ
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วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการที่



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการพฒันา
บคุลากรด้านการ
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน

- เพื่อใหม้ีความสามารถที่
จะใหค้วามร่วมมือ และ
ช่วยเหลือในการ
ปฏบิติังานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
- เพื่อเตรียมความพร้อม
แก่ประชาชนในการ
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั
- เพื่อใหม้ีเจ้าหน้าที่
ส้าหรับใหก้ารช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน

ส่งบคุลากรฝึกซ้อม
ปอ้งกันภยัร่วมกับ
โรงเรียน โรงพยาบาล
และหน่วยงานอื่น

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน ๕๐
 คน

- เทศบาลมี
ความสามารถที่จะ
ใหค้วามร่วมมือ และ
ช่วยเหลือในการ
ปฏบิติั งานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยัร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
- ประชาชนมีความ
พร้อมในการปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยัในชุมชน
ของตนเอง - 
เทศบาลมีหน่วย
ช่วยเหลือกู้ภยัฉุกเฉิน

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกันฯ

7 โครงการฝึกอบรมการ
ปอ้งกันและระงับ
อัคคีภยั

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส้านัก
ปลัดเทศบาล
งานปอ้งกันฯ
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งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบรูณอ์ย่างยั่งยืน
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๑๐.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๑๐.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์เกาะกลางถนน 
แนวถนนในเขตเทศบาล
 ที่ดิน
สาธารณประโยชน์และ
สถานที่ราชการ

- เพื่อสร้างจิตส้านึกให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความส้าคัญและ
ประโยชน์ของการปลูก
ต้นไม้
- เพื่อปลูกปา่ตาม
โครงการพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ
- เพื่อเปน็สถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจ และปรับปรุง
ทวิทศัน์ใหส้วยงามและ
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว

- จัดหาพนัธุไ์ม้ที่เหมาะสม
 เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ฯลฯ
 ในการปลูกในบา้น วดั 
โรงเรียน สถานที่ราชการ
- ตกแต่งปลูกต้นไม้ ตั ง
วางกระถางไม้ดอก ไม้
ประดับ บริเวณเกาะ
กลางถนน  แนวถนนใน
เขตเทศบาล และสถานที่
ราชการ ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน ๑ 
โครงการ

- ประชาชนมี
จิตส้านึกและให้
ความส้าคัญในการ
ปลูกต้นไม้
- เทศบาลมีภมูิทศัน์
ที่สวยงามเปน็เมือง
น่าอยู่  น่าอาศัย
- มีสถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจส้าหรับ
ประชาชนมี ภมูิทศัน์
ที่สวยงามและ
สถานที่ออกก้าลังกาย

กองช่าง
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งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลทา่ช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการเช่าที่ดินการ
รถไฟแหง่ประเทศไทย
เพื่อจัดท้า
สวนสาธารณะ
แบบต่อเนื่อง

- เพื่อเปน็สวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ และ
ปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อ
ความสวยงาม

- เช่าที่ดินการรถไฟ 
บริเวณสถานีรถไฟ 
- สะพานมูลจุโลทยาน
- สวนสาธารณะตลาดสด
เทศบาล

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  จ้านวน ๑ 
โครงการ

- มีสถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจส้าหรับ
ประชาชน มีภมูิทศัน์
ที่สวยงาม

กองช่าง

3 โครงการทอ้งถิ่นไทย 
รวมใจภกัด์ิ รักษพ์ื นที่สี
เขียว

- เพื่อสร้างจิตส้านึกให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความส้าคัญและ
ประโยชน์ของการปลูก
ต้นไม้
- เพื่อรักษาและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงโลกก้าลัง
ได้รับผลกระทบ
- เพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชน
ร่วมกันอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
- จัดตั งเครือข่ายอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

จัดโครงการส่งเสริมฟื้นฟู
อนุรักษแ์ละสร้าง
เครือข่ายอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมปลีะ ๑ ครั ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๒๐๐ คน

- ประชาชนตระหนัก
ถึงความส้าคัญและ
ประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้
- ประชาชนทราบถึง
แนวทางการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงโลก
ก้าลังได้รับผลกระทบ

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

- เพื่อลดปริมาณขยะใน
แต่ละวนัและในอนาคต
และใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการลดปริมาณขยะ

แยกขยะในชุมชน และใน
โรงเรียน จ้านวน ๙ ชุมชน
 และในโรงเรียน จ้านวน 
๓ โรงเรียน

90,000    90,000    90,000    90,000    90,000    ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๑,๕๐๐ 
ครัวเรือน

- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการควบคุม
ปริมาณขยะ ปริมาณ
ขยะลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ
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เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนโครงการ 
“รักษน์ ้า รักปา่ รักษา
แผ่นดิน”

- เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาแหล่งน ้าและ
ปา่ไม้
- เพื่อลดมลภาวะ    ของ
น ้าโดยการเพิ่มออกซิเจน
และปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณดังกล่าวใหส้วยงาม
- เพื่อพฒันาปรับปรุง
สภาพ แวดล้อมริมล้าน ้า
มูลที่เส่ือมโทรมให้
กลับคืนสภาพที่น่าดู
- เพื่อใหน้ ้าไหลสะดวก
ปอ้งกันน ้าทว่มขัง และมี
กล่ินเหม็น            - 
เพื่อใหม้ีแหล่งน ้าที่สะอาด
ส้าหรับอุปโภคบริโภค 
และปอ้งกันปญัหาน ้าทว่ม
 และน ้าเสีย

- จัดกิจกรรมปลีะ ๑ ครั ง
 จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ๕๐๐ คน
- แต่งตั งคณะท้างาน
อนุรักษฟ์ื้นฟลู้าน ้ามูล ตั ง
ชมรมรักษล้์ามูล 
ประชาสัมพนัธข์อความ
ร่วมมือประชาชนใหดู้แล
รักษาล้าน ้ามูล
- ลอกคลองส่งน ้า ทอ่
ระบายน ้า และราง
ระบายน ้า
- ก้าจัดวชัพชืในแหล่งน ้า
สาธารณะและในล้าน ้ามูล
 ตะกุดในบา้นขาม บา้น
หนองบวั บา้นช่องโค 
บา้นมะดัน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๕๐๐ คน

- ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาแหล่งน ้า
และปา่ไม้

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
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เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอบรมสร้าง
เครือข่ายอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมกลุ่ม
ประชาชนและเยาวชน
ในเขตเทศบาล

- เพื่อใหป้ระชาชนทราบ
ถึงแนวทางการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงโลกก้าลัง
ได้รับผลกระทบ
- เพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชน
ร่วมกันอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

จัดฝึกอบรมเครือข่าย
อนุรักษส่ิ์งแวดล้อมปลีะ 
๑ ครั ง

20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 
๒๐๐ คน

- ประชาชนทราบถึง
แนวทางการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงโลก
ก้าลังได้รับผลกระทบ
- เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
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