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ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย 
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
............................................................. 

   ตามท่ีเทศบาลต าบล เทพาลัย  ได้จัด ท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ .ศ . ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5) 
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยก ารจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลเทพาลัยและประชาคมท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย  ไปแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ  ๒2 และข้อ 22/1 แห่งระเบียบกระทรว งมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น       
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –   ๒๕๖ 5) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล          
ต าบลเทพาลัยต่อไป  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
 
 
 

   (นายประทีป  ล้ ากลาง) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค าน า 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563    

ของเทศบาล ต าบลเทพาลัย ฉบับนี้  มีภารกิจในก ารปฏิบัติงาน เ พ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2542 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาของ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น    มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้ น  หมายถึง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมปร ะชาคม
ท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้ง แนวทางพัฒนาท้องถิ่น       
รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่ เกี่ยวข้อ งตลอดจนความช่วยเหลือ          
ทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแ นวทางการจัดท า           
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ดังกล่าว   จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565 ) เพ่ิมเติม   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  ขึ้น         
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้
ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายคณะผู้บริหาร 

เนื่องจากเทศบาลต า บลเทพาลัย มีความจ าเป็นเร่งด่วนจึงต้อง  เพ่ิมเติม โครงการ  /กิจกรรม   
ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  ขึ้นเพ่ือให้การด า เนินงานของ
เทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งท าให้เกิดประโยชน์กับประชาชนใน
ท้องถิ่นต่อไป  

 
 
 
    คณะผู้จัดท า  

                  เทศบาลต าบลเทพาลัย 
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หน้า 1 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
*************************************************** 

   เหตุผลและความจ า เป็นในการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม   
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2563   ตามท่ีเทศบาลต า บลเทพาลัย  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น       
(พ.ศ.2561 –2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

 

    เนื่องจากเทศบาลต า บลเทพาลัย  มีความจ า เป็นต้อง  เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง   โครงการ           
ที่มีความเร่งด่วนและมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ สามารถรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน  ซึ่งเป็นภารกิจที่มิได้บรร จุ   
อยู่ในแผนงาน /โครงการของแผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ .ศ.2561-2565) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติ ม     
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (การเพ่ิมเติมแผนงาน /โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ปรากฏ               
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น) เทศบาลต าบลเทพาลัย จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  เพ่ือให้การด า เนินงานของเทศ บาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถน า ปัญหา       
และความต้องการไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง  พร้อมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561           
ซึ่งได้ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน    
   “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน   การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้     

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ที ่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่     

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติม   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ด้วย 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวั นนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
  ข้อ  10  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 
  ข้อ 22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็ นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537  ด้วย     
            เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรร คหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
 



หน้า 2 
ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเหมาะ สมสอดคล้องกั บปัญหาความต้องการของ ประชาชน

และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  เทศบาลต าบลเทพาลัย  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  ของเทศบาลต าบลเทพาลัย  โดยมีโครงการที่เพ่ิมเติม
ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
      1.2 แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการจัดท า/ปรับปรุง/ซ่อมแซมตาข่ายกันนกตลาดสดเทศบาลต าบลเทพาลัย หมู่ที่ 15  ต.เทพา

ลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 
2. โครงการก่อสร้างห้องน้ าตลาดสดเทศบาลต าบลเทพาลัย หมู่ที่15 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
      1.5 แผนงาน เคหะและชุมชน 
1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดางานท าความสะอาดถนนเทศบาลจุดที่ 1) 
2. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดางานท าความสะอาดถนนเทศบาลจุดที่ 2) 
3. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดางานท าความสะอาดถนนเทศบาลจุดที่ 3) 
4. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุ คคล

ธรรมดางานท าความสะอาดถนนเทศบาลจุดที่ 4) 
5. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดางานท าความสะอาดถนนเทศบาลจุดที่ 5) 
6. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดางานท าความสะอาดถนนเทศบาลจุดที่ 6) 
7. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดางานท าความสะอาดถนนเทศบาลจุดที่ 7) 
8. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดางานท าความสะอาดถนนเทศบาลจุดที่ 8) 
9. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดางานท าความสะอาดสถานที่ก าจัดขยะ) 
10. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดางานท าความสะอาดตลาดสดเทศบาลต าบลเทพาลัย) 
11. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา  แม่บ้าน) 
12. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน (จ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล .  (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 

15 หมู่ที่ 10   ต.เทพาลัย อ.คง   จ.นครราชสีมา 
2. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล .  (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล  

16 หมู่ที่ 10   ต.เทพาลัย อ.คง    จ.นครราชสีมา 
 
 
 



หน้า 3 
3. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล .  (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 

11 หมู่ที่ 15   ต.เทพาลัย อ.คง   จ.นครราชสีมา 
4. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต ถน นเทศบาล 9    

หมู่ที่ 9  ต.เทพาลัย อ.คง   จ.นครราชสีมา 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 12   หมู่ที่ 15   ต.เทพาลัย อ .คง        

จ.นครราชสีมา 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 (ซอยไปบ้านนายส าเรียง  เฉียงกลาง )  

หมู่ที่ 9  ต.เทพาลัย อ.คง   จ.นครราชสีมา 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล  16   หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย อ .คง         

จ.นครราชสีมา 
8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น3) ถนนเทศบาล 17  บ้านถนนนางคลาน (ช่วง

ต่อจากรางระบายน้ าเดิม  หมู่ที่ 10  ต.เทพาลัย    อ.คง  จ.นครราชสีมา 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 19 หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง 

จ.นครราชสีมา 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 12 ซอย 1 หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.

นครราชสีมา 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเทศบาล  2 หมู่ที่ 9   ต.เทพาลัย อ.คง                 

จ.นครราชสีมา 
12. โครงการขยายไฟฟ้าถนนเทศบาล 10 หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย  อ.คง   จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       6.2  แผนงานการพาณิชย์ 

 1.  โครงการปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดานบ้านพักอาศัยพนักงานผลิตน้ าประปาแห่งที่ 1 (หนองโพธ์
ล าละเลิง) หมู่ที่  9  ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 2.  โครงการปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดานบ้านพักอาศัยพนักงานผลิตน้ าประปาแห่งที่ 2 (สระน้ าวัด
บ้านวัด) หมู่ที่ 9  ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 3.  โครงการปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดานโรงสูบน้ าดิบหนองโพธิ์ล าละเลิง  
 4.  โครงการปรับปรุงหลังคา โรงสูบน้ าดิบแห่งที่ 2 (สระน้ าวัดบ้านวัด) หมู่ที่ 9 ต าบลเทพาลัย อ าเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา 
 5.  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บริเวณสถานที่ผลิตน้ าประปาแห่งที่ 1 (หนอง
โพธิ์ล าละเลิง) หมู่ที่ 9 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
1. โครงการขอรับเงินอุดหนุนส านักทะเบียน  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 **รวมโครงการที่ขอเพิ่มเติมฯ  จ านวน 32 โครงการ 
 

จ านวนบัญชีครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มจ านวน   14  รายการ (รายละเอียดตาม แบบ ผ.03) 
 

    
  
 
 
 

 



หน้า 4 
ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนด  

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนง าน  โครงการพัฒนา  
ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา  หมายความว่า  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร  
2.  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหาร 
3.  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีให้ได้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 

 
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน    
   “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน   การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้     

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติม   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ด้วย 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผ นพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
  ข้อ  10  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 
  ข้อ 22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาต รา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537  ด้วย     
            เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

 จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
 โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
1.2 แผนงาน สาธารณสุข 
1.5 แผนงาน เคหะและชุมชน 

       
 
 
 
 

2 
12 

 
 
 
 
 

595,000 
1,296,000 

 
 
 
 
 

2 
12 

 
 
 
 
 

595,000 
1,296,000 

 
 
 
 
 

4 
24 

 
 
 
 
 

1,190,000 
2,592,000 

รวม       14 1,891,000 14 1,891,000 28 3,782,000 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้าน
การพัฒนาโครงการพื้นฐาน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
6.2 แผนงาน การพาณิชย ์

     
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

1,661,000 

 
 
 
 
 

10 
5 

 
 
 
 
 

5,609,000 
550,000 

 
 
 
 
 

6 
5 

 
 
 
 
 

3,872,000 
550,000 

 
 
 
 
 

22 
10 

 
 
 
 
 

11,142,000 
1,100,000 

รวม     6 1,661,000 16 6,159,000 11 4,422,000 32 12,242,000 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
8.1  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

       
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

30,000 
รวม       1 15,000 1 15,000 2 30,000 
รวมโครงการพัฒนาฯทั้งสิ้น     6 1,661,000 31 8,065,000 26 6,328,000 63 16,054,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1.2 แผนงาน  สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดท า/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม   
ตาข่ายกันนกตลาดสด
เทศบาลต าบลเทพาลัย 
 

เพื่อยกระดับ
ตลาดสด
เทศบาลให้ได้
มาตรฐาน 
และเป็นตลาด
สดน่าซื้อ 

จัดท า/ปรับปรุง/ซ่อมแซม   ตาข่ายกันนก
ตลาดสดเทศบาลต าบลเทพาลัย ขนาดกว่าง 
30.00 เมตร ยาว 32.00 เมตรหรือพ้ืนท่ีตา
ข่ายรวมไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร 
 

- 
 

- 
 

- 45,000 45,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 มี

ความพึงพอใจ 

เทศบาลมี
ตลาดสดที่

ได้
มาตรฐาน
และเป็น
ตลาดสด
น่าซื้อ 

กอง 
สาธารณสุขฯ/

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าตลาดสด
เทศบาลต าบลเทพาลัย  
หมู่ที่ 15 ต.เทพาลัย  
อ.คง  จ.นครราชสีมา 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีห้องน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างห้องน้ าขนาดกว้าง  3.00 เมตร  ยาว7.00 
เมตร หรือพื้นที่ห้องน้ ารวมไม่น้อยกว่า 21 .00  
ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- - - 
 

550,000 
 

550,000 
 

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 มี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ห้องน้ าน้ าที่
ได้มาตรฐาน

ใช ้

กอง 
สาธารณสุขฯ/

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน(จ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา
งานท าความสะอาดถนน
เทศบาลจุดที่ 1) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดปัญหาการ
ว่างงานพร้อมทั้งเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได้ 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกในเขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 1 คน ต่อเดือน 

   108,000 108,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ปัญหาการ
ว่างงานลด

น้อยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

2 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน(จ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา
งานท าความสะอาดถนน
เทศบาลจุดที่ 2) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดปัญหาการ
ว่างงานพร้อมทั้งเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได้ 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกในเขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 1 คน ต่อเดือน 

   108,000 108,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ปัญหาการ
ว่างงานลด

น้อยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

3 

 

 

 

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน(จ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา
งานท าความสะอาดถนน
เทศบาล จุดที่ 3) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดปัญหาการ
ว่างงานพร้อมทั้งเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได้ 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกในเขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 1 คน ต่อเดือน 

   108,000 108,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ปัญหาการ
ว่างงานลด

น้อยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน(จ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา
งานท าความสะอาดถนน
เทศบาล จุดที่ 4) 

เพื่อแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนลดปัญหาการ
ว่างงานพร้อมทั้งเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได้ 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกในเขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 1 คน ต่อเดือน 

   108,000 108,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ปัญหาการ
ว่างงานลด

น้อยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

5 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน(จ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา
งานท าความสะอาดถนน
เทศบาล จุดที่ 5) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดปัญหาการ
ว่างงานพร้อมทั้งเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได้ 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกในเขตเทศ บาลไม่
น้อยกว่า 1 คน ต่อเดือน 

   108,000 108,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ปัญหาการ
ว่างงานลด

น้อยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

6 

 

 

 

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน(จ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา
งานท าความสะอาดถนน
เทศบาล จุดที่ 6) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดปัญหาการ
ว่างงานพร้อมทั้งเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได้ 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกในเขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 1 คน ต่อเดือน 

   108,000 108,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึน้

ปัญหาการ
ว่างงานลด

น้อยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน(จ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา
งานท าความสะอาดถนน
เทศบาล จุดที่ 7) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดปัญหาการ
ว่างงานพร้อมทั้งเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกจิ
เพิ่มรายได้ 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกในเขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 1 คน ต่อเดือน 

   108,000 108,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ปัญหาการ
ว่างงานลด

น้อยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

8 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน(จ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา
งานท าความสะอาดถนน
เทศบาล 1 จุดที่ 8) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดปัญหาการ
ว่างงานพร้อมทั้งเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได้ 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกในเขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 1 คน ต่อเดือน 

   108,000 108,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ปัญหาการ
ว่างงานลด

น้อยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

9 

 

 

 

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน(จ้างเหมา
บริการบุคคลธรรมดางานท า
ความสะอาดสถานที่ก าจัด
ขยะ) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดปัญหาการ
ว่างงานพร้อมท้ังเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได้ 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกในเขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 1 คน ต่อเดือน 

   108,000 108,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ปัญหาการ
ว่างงานลด

น้อยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ 02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน(จ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา
งานท าความสะอาดตลาด
สดเทศบาลต าบลเทพาลัย) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดปัญหาการ
ว่างงานพร้อมทั้งเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได้ 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกในเขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 1 คน ต่อเดือน 

   108,000 108,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ปัญหาการ
ว่างงานลด

น้อยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

11 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน(จ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา 
แม่บ้าน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดปัญหาการ
ว่างงานพร้อมทั้งเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได้ 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกในเขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 1 คน ต่อเดือน 

   108,000 108,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ปัญหาการ
ว่างงานลด

น้อยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

12 

 

 

 

โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน (จ้าง
เหมาบริการบุคคลธรรมดา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ) 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดปัญหาการ
ว่างงานพร้อมทั้งเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได้ 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกในเขตเทศบาลไม่
น้อยกว่า 1 คน ต่อเดือน 

   108,000 108,000 ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้น

ปัญหาการ
ว่างงานลด

น้อยลง 

กอง 

สาธารณสุขฯ 

 หน้า 10 

แบบ ผ 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรถนน  คสล.  
(OVERAY) ด้วยแอสฟัล
ติก คอนกรีต ถนน
เทศบาล 15 หมู่ที่ 10   
ต.เทพาลัย อ.คง                     
จ.นครราชสีมา  

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ช่วงที่ 1 . เสริมผิวจราจรถนน  คสล .  
(OVERAY)  กว้าง 4.50 เมตร  ยาว 63.00 
เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพ้ืนท่ีเสริมผิว
จราจร  ถนน  คสล . (OVERAY) รวมไม่น้อย
กว่า 283.50  ตารางเมตร   ช่วงที่ 2.เสริม
ผิวจราจรถนน  คสล .  ( OVERAY)  กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 322.00 เมตร หนา 0.05  
เมตร หรือพ้ืนท่ีเสริมผิว จราจร  ถนน  คสล . 
(OVERAY)  รวมไม่น้อยกว่า 1 ,610 .50   
ตารางเมตร  รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,894 
ตารางเมตร  พร้อมตีเส้ นจราจร (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด)  

- 
 

- 
 

- 662,000 
 

- ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ใช้สัญจรไป

มา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรถนน  คสล.  
(OVERAY) ด้วยแอสฟัล
ติก คอนกรีต ถนน
เทศบาล 16 หมู่ที่ 10   
ต.เทพาลัย อ.คง                     
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

เสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY)  กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.05  
เมตร หรือพ้ืนท่ีเสริมผิว จราจร  ถนน  คสล . 
(OVERAY) รวมไม่น้อยกว่า 340.00  ตาราง
เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด)  
  

- - 
 

159,000 
 

- - ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชน
มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ใช้สัญจรไป

มา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรถนน  คสล.  
(OVERAY) ด้วยแอสฟัล
ติก คอนกรีต ถนน
เทศบาล 11 หมู่ที่ 15   
ต.เทพาลัย อ.คง          
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

เสริมผิวจราจรถนน  คสล .  ( OVERAY)  
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 125 .00 เมตร 
หนา 0.05  เมตร หรือพ้ืนท่ีเสริมผิว
จราจร  ถนน  คสล . ( OVERAY) รวมไม่
น้อยกว่า 500.00  ตารางเมตร   (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)  
 

- - 
 

187,000 
 

- - ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้

มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างเสริม
ผิวจราจรถนน  คสล.  
(OVERAY) ด้วยแอส
ฟัลติก คอนกรีต ถนน
เทศบาล 9 หมู่ที ่9   
ต.เทพาลัย อ.คง         
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

เสริมผิวจราจรถนน คสล . (OVERAY)  
กว้าง 4.00เมตรยาว 445.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีเสริมผิว จราจร  
ถนน คสล . ( OVERAY) รวมไม่น้อยกว่า 
1,780.00ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)  
(ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.05 ม. หรือ
พื้นที่เสริมผิว จราจร  ถนน  คสล . (OVERAY) รวมไม่น้อย
กว่า 800 ตรม. งบประมาณ 310,000บาท) 
(ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 245 ม.หนา 0.05 ม. หรือ
พื้นที่เสริมผิว จราจร  ถนน  คสล . (OVERAY) รวมไม่น้อย
กว่า 980 ตรม. งบประมาณ 327,000บาท) 
 

- 
 

- 
 

 - 
 

637,000 
 

637,000 
 

ประชาชนไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้

มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 หน้า 12 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเทศบาล 12  หมู่ที่ 
15  ต.เทพาลัย อ.คง                    
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
2.00 เมตร  ยาว 292.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว จราจรรวมไม่
น้อยกว่า 584.00 ตารางเมตร   พร้อม
ต่อปากบ่อพัก  คสล .  จ านวน 22  บ่อ   
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- - - 
 

364,000 - ประชาชน
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้

มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเทศบาล 9 (ซอยไป
บ้านนายส าเรียง  เฉียง
กลาง)  หมู่ที่ 9  ต.เทพา
ลัย อ.คง                    
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 285.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว จราจรรวมไม่
น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร    (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

- - 535,000 
 

535,000 
 

535,000 
 

ประชาชน
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
ถนนท่ีได้

มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล  16  หมู่ที่ 10           
ต.เทพาลัย อ.คง                    
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้
มีถนน
ส าหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
6.50 เมตร  ยาว 468.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรร วมไม่น้อยกว่า 3,042.00 
ตารางเมตร  (ตามแบบ เทศบาล
ก าหนด) 

- 
 

- 
 

- 
 

1,920,000 
 

1,920,000 
 

ประชาชน
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
มีถนนท่ี

ได้
มาตรฐาน
ใช้สัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างท่อ 
ระบายน้ า คสล. (มอก.ช้ัน
3) ถนน เทศบาล 17  
บ้านถนนนางคลาน (ช่วง
ต่อจากรางระบายน้ าเดิม  
หมู่ที่ 10  ต . เทพาลัย     
อ.คง  จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ระบบระบาย
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

วางท่อระบายน้ า  คสล. (มอก.ช้ัน3)  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60 
เมตร  พร้อมบ่อพัก  คสล . จ านวน 
6 บ่อ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 
60.00 เมตร  (ตามแบบ เทศบาล
ก าหนด) 

- - 137,000 
 

137,000 
 

137,000 
 

ประชาชน
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
มีระบบ

ระบายน้ า
ที่ได้

มาตรฐาน
ใช้ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
ถนนเทศบาล  19   หมู่ที่ 9           
ต.เทพาลัย อ.คง                    
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.50 
เมตร  ยาว  165.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรร วมไม่น้อยกว่า 
577.50 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- - - 361,000 - ประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
ใช้สัญจรไป

มา 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
ถนนเทศบาล  12  ซอย  1            
หมู่ที่ 10   ต.เทพาลัย อ.คง                    
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.50 
เมตร  ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรร วมไม่น้อยกว่ า 
62.50 ตารางเมตร    (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

- 
 

- 
 

43,000 
 

43,000 
 

43,000 
 

ประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
ใช้สัญจรไป

มา 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก        
ถนนเทศบาล  2 หมู่ที่ 9   
ต.เทพาลัย อ.คง                    
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ช่วงที่ 1. ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง  2.60 เมตร  ยาว 55.00 เมตร 
หนา 0.10  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า 143.00 ตารางเมตร   ช่วงที่ 
2. ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ กกว้าง  
3.10 เมตร  ยาว 230.00 เมตร หนา 
0.10  เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรร วมไม่
น้อยกว่า 713.00 ตารางเมตร   พื้นที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า   856.00 ตาราง
เมตร  (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

- - - 350,000 
 

- 
 

ประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
มีความพึง

พอใจ 

ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
ใช้สัญจรไป

มา 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการขยายไฟฟ้าถนน
เทศบาล 10 หมู่ที่ 9    
ต.เทพาลัย  อ.คง           
จ.นครราชสีมา 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาไฟฟ้าตก
ของประชาชน
ผู้ใช้ไฟฟ้าของ
หมู่ที่ 9 ต.
เทพาลัย อ.คง 
จ.นครราชสีมา 

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA พร้อม
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส  
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอคง) 

- - 600,000 600,000 600,000 ประชา 
ชนไม่

น้อยกว่า
ร้อยละ 
70 มี

ความพึง
พอใจ 

สามารถแก้ไข
ปัญหา    

ไฟฟ้าตกของ
ประชาชนผู้ใช้
ไฟฟ้าของหมู่ 
9 ต.เทพาลัย 

อ.คง          
จ.นครราชสีมา 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค
คง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัเศรษฐกิจ 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปถ.  ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.    ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 6.2  แผนงาน  การพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงหลังคา 
และฝ้าเพดานบ้านพัก
อาศัยพนักงาน 
ผลิตน้ าประปาแห่งท่ี 1 
(หนองโพธิ์ล าละเลิง)  
หมู่ที่ 9  ต าบลเทพาลัย  
อ าเภอคง   
จังหวัดนครราชสีมา 

- เพื่อปรับปรุงหลังคาและ
ฝ้าเพดานของบ้านพัก
อาศัยพนักงานผลิต
น้ าประปาท่ีช ารุด  
ทรุดโทรมให้มีความมัน่คง 
แข็งแรง และปลอดภัย 

 - ปรับปรุงหลังคาเดิมให้
เป็นหลังคาเมทัลซีท พื้นที่
หลังคาไม่น้อยกว่า 
50 ตารางเมตร 
 - เปลี่ยนฝ้าเพดานและ 
เค้าโครงฝ้าเพดานพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 20 
ตารางเมตร 
 - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ านวน 2 จุด 
 - ติดตั้งพัดลมแบบติด
ผนัง  จ านวน 2 จุด 
 

- - - 100,000 100,000 - หลังคาและ
ฝ้าเพดาน
บ้านพักอาศัย
พนักงานผลิต
น้ าประปา
มั่นคง แข็งแรง 
- ไฟฟ้าแสง
สว่างและ 
พัดลมแบบ 
ติดผนังมีความ
พร้อมในการ
ใช้งาน   

- หลังคาและ 
ฝ้าเพดานของ
บ้านพักอาศัย
พนักงานผลิต
น้ าประปาได้รับ 
การปรับปรุง 
ให้มั่นคง แข็งแรง  
และปลอดภัย 

กองการ
ประปา / 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัเศรษฐกิจ 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปถ.  ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.    ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 6.2  แผนงาน  การพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2. โครงการปรับปรุงหลังคา 
และฝ้าเพดานบ้านพัก
อาศัยพนักงาน 
ผลิตน้ าประปาแห่งท่ี 2 
(สระน้ าวัดบ้านวัด)  
หมู่ที่ 9  ต าบลเทพาลัย  
อ าเภอคง   
จังหวัดนครราชสีมา 

- เพื่อปรับปรุงหลังคาและ
ฝ้าเพดานของบ้านพัก
อาศัยพนักงานผลิต
น้ าประปาท่ีช ารุด  
ทรุดโทรมให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง และปลอดภัย 

 - ปรับปรุงหลังคาเดิมให้
เป็นหลังคาเมทัลซีท พื้นที่
หลังคาไม่น้อยกว่า 
50 ตารางเมตร 
 - เปลี่ยนฝ้าเพดานและ 
เค้าโครงฝ้าเพดานพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 20  
ตารางเมตร 
 - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ านวน 2 จุด 
 - ติดตั้งพัดลมแบบติด
ผนัง  จ านวน 2 จุด 
 

- - - 100,000 100,000 - หลังคาและ
ฝ้าเพดาน
บ้านพักอาศัย
พนักงานผลิต
น้ าประปา
มั่นคง แข็งแรง 
- ไฟฟ้าแสง
สว่างและ 
พัดลมแบบ 
ติดผนังมีความ
พร้อมในการ
ใช้งาน   

- หลังคาและ 
ฝ้าเพดานของ
บ้านพักอาศัย
พนักงานผลิต
น้ าประปาได้รับ 
การปรับปรุง 
ให้มั่นคง แข็งแรง  
และปลอดภัย 

กองการ
ประปา / 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัเศรษฐกจิ 
 ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปถ.  ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.    ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 6.2  แผนงาน  การพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการปรับปรุงหลังคา 
และฝ้าเพดาน 
โรงสูบน้ าดิบหนองโพธิ์
ล าละเลิง  
 

- เพื่อปรับปรุงหลังคาและ
ฝ้าเพดานของโรงสูบน้ าดิบ
หนองโพธิ์ล าละเลิง  
ที่ช ารุดทรุดโทรม 
ให้มีความมั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัย 

 - ปรับปรุงหลังคาเดิมให้
เป็นหลังคาเมทัลซีท  
พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า
25 ตารางเมตร 
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ านวน 2 จุด 
 - ติดตั้งพัดลมแบบติด
ผนัง  จ านวน 2 จุด 
 

- - - 100,000 100,000 - หลังคาและ
ฝ้าเพดาน 
ของโรงสูบน้ า
ดิบหนองโพธิ์
ล าละเลิง 
มั่นคง แข็งแรง 
- ไฟฟ้าแสง
สว่างและ 
พัดลมแบบ 
ติดผนังมีความ
พร้อมในการ
ใช้งาน   

- หลังคาและ 
ฝ้าเพดานของโรง
สูบน้ าดิบหนอง
โพธิ์ล าละเลิง 
ได้รับการปรับปรุง 
ให้มั่นคง แข็งแรง  
และปลอดภัย 

กองการ
ประปา / 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 

หน้า 19 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัเศรษฐกิจ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปถ.  ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   6.    ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  6.2  แผนงาน  การพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการปรับปรุงหลังคา  
โรงสูบน้ าดิบแห่งที่ 2 
(สระน้ าวัดบ้านวัด)  
หมู่ที่ 9 ต าบลเทพาลัย 
อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา 

- เพื่อปรับปรุงหลังคา 
โรงสูบน้ าดิบแห่งที่ 2 
(สระน้ าวัดบ้านวัด)  
ที่ช ารุดทรุดโทรม 
ให้มีความมั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัย 

  - ปรับปรุงหลังคาเดิมให้
เป็นหลังคาเมทัลซีท  
พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า
20.25 ตารางเมตร 
 - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ านวน 2 จุด 
  
  
 

- - - 50,000 50,000 - หลังคา 
ของโรงสูบน้ า
ดิบสระน้ าวัด
บ้านวัด 
มั่นคง แข็งแรง 
- ไฟฟ้าแสง
สว่างมีความ
พร้อมในการ
ใช้งาน   

- หลังคา 
ของโรงสูบน้ าดิบ
สระน้ าวัดบ้านวัด 
ได้รับการปรับปรุง 
ให้มั่นคง แข็งแรง  
และปลอดภัย 

กองการ
ประปา / 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

  ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัเศรษฐกิจ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปถ.  ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   6.    ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  6.2  แผนงาน  การพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังสูง  
บริเวณสถานท่ีผลิต
น้ าประปาแห่งที่ 1 
(หนองโพธิ์ล าละเลิง)  
หมู่ที่ 9 ต าบลเทพาลัย 
อ าเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา 

- เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซม 
ระบบประปาหอถังสูง  
บริเวณสถานท่ีผลิต
น้ าประปาแห่งที่ 1  
(หนองโพธิ์ล าละเลิง)  
ที่ช ารุดทรุดโทรม 
ให้มีความมั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัย 

- ปรับปรุงและซ่อมแซม
บันไดเหล็กข้ึนหอถังสูง 
พร้อมราวกันตก  
จ านวน 1 ชุด 
- ปรับปรุงและซ่อมแซม 
ลูกกรงและราวลูกกรง 
ชานพักพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 ชุด 
ปรับปรุงซ่อมแซมป้าย
บอกระดับน้ าและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด   
- ปรับปรุงและซ่อมแซม 
เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
- ปรับปรุงและซ่อมแซม
บันไดอลูมิเนียม  
จ านวน 1 ชุด 

- - - 200,000 200,000 - ปรับปรุง 
และซ่อมแซม
ระบบประปา
หอถังสูง 
 ให้มีความ
มั่นคง แขง็แรง 
และปลอดภัย 
 

- ระบบประปา 
หอถังสูง 
ได้รับการปรับปรุง 
และซ่อมแซม    
ให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง  
และปลอดภัย 

กองการ
ประปา / 
กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 8.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนส านักทะเบียน
อ าเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนท่ีมารับ
บริการ เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจ ประทับใจ และ
สร้างบรรยากาศการ
ท างานและระหว่างรอรับ
บริการที่ดี  เพื่อให้มี
งบประมาณส าหรับช าระ
ค่ากระแสไฟฟ้ารายเดือน
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

ขอรับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนจากเทศบาลต าบล
เทพาลัยเพื่อเป็นค่า
กระแสไฟ ฟ้าส าหรับ
เครื่องใช้ส านักงานแสง
สว่างและ
เครื่องปรับอากาศของ
ส านักทะเบียนอ าเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา 

- - - 15,000 15,000 ประชา
ชนไม่
น้อย

กว่าร้อย
ละ 70 
มีความ

พึง
พอใจ 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
ระหว่างรอรับ

บริการ 

ส านักปลัด/
ส านัก

ทะเบียน
ท้องถิ่น
เทศบาล

ต าบลเทพา
ลัย/ส านัก
ทะเบียน

อ าเภอคง/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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บัญชีสรุปครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 
แผนงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

 จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
 โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป     1 17,000 2 29,500 2 29,500 5 76,000 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน       1 2,900   1 2,900 

แผนงาน การศึกษา       1 14,600 1 14,600 2 29,200 

แผนงานเคหะและชุมชน       5 582,650 1 550,000 6 1,132,650 

แผนงาน การพาณิชย์     1 8,000 5 258,000 4 218,000 10 484,000 

รวม     2 25,000 14 887,650 8 812,100 24 1,724,750 
รวมโครงการทั้งสิ้น       14 887,650 8 812,100 24 1,724,750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 

หน้า 23 



 
 

บัญชีสรุปครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

พัดลม  จ านวน 5 ตัว    12,500 12,500 ส านักปลัด 

2 แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 

  17,000 17,000 17,000 กองคลัง 

รวม   17,000 29,500 29,500  
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บัญชีสรุปครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้เทศบาลฯ มีเครื่อง
สูบน้ าแบบแช่ 

เครื่องสูบน้ าแบบแช่ 
12VDC ท่อ 2 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 
 
 
 

   2,900  ส านักปลัด 

รวม    2,900   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีสรุปครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเทพา
ลัย  ได้มีน้ าดื่มที่สะอาด 
ปลอดภัย  

-เพื่อบรรจุน้ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
เทพาลัย  ให้นักเรียนได้มี
น้ าดื่มที่สะอาด และ
ปลอดภัย ส าหรับบริโภค
ได้อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึงต่อนักเรียน 

จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น
แบบต่อท่อประปา ขนาด 
2 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง 

   14,600 14,600 กองการศึกษา 

รวม    14,600 14,600  
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แบบ ผ 03 



 
บัญชีสรุปครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ 

ตู้เช่ือมไฟฟ้า 
อินเวอร์เตอร์ 220โวลต์ 
200 แอมป์ จ านวน 1 
เครื่อง 

   18,000 18,000 กองช่าง 

2 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ 

ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14 นิ้ว 
1 เครื่อง 
 

   7,500 7,500 กองช่าง 

3 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ 

สว่านไฟฟ้า จ านวน 1 
เครื่อง 

   4,200 4,200 กองช่าง 

4 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ 

หินเจียร์มือ 4 นิ้ว    2,950 2,950 กองช่าง 

5 แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพา 

หนะและ
ขนส่ง 

 

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ 

รถเกษตรกรรม 4 ล้อ ติด
ชุดเครนกระเช้า 

   550,000 550,000 กองช่าง 

รวม    582,650 550,000  
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แบบ ผ 03 



 
บัญชีสรุปครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การพาณิชย์ ค่า
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง (ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า) เพื่อผลิตน้ าประปา
โดยเฉพาะ 
- เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นท่ีเทศบาลต าบลเทพา
ลัยมีน้ าส าหรับอุปโภค 
ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ า 
แบบหอบโข่ง  
(ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า)  
ขนาดไม่น้อยกว่า 5  แรงม้า 
แรงดันไฟฟ้า 220  โวลท์ 
ปริมาณน้ า 300-1,000  
ลิตรต่อนาที 
ขนาดท่อดูดและท่อส่ง 
ไม่น้อยกว่า 2  น้ิว 
ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า  
27-16 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน  4  เครื่องๆ ละ 
35,000.- บาท 

   140,000 140,000 กองการประปา 

2 การพาณิชย์ ค่า
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

เก้าอี้ส านักงาน 
มีพนกัพิง 
แบบมีโช๊คไฮดรอริค 
ปรับสูง-ต่ า 
จ านวน 4 ตัวๆ ละ  
2,000 บาท 

  8,000 8,000 8,000 กองการประปา 

 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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บัญชีสรุปครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 การพาณิชย์ ค่า
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์
คอม 

พิวเตอร์ 

- เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ า 
- เพื่อบันทึกข้อมูล ป31 ป
32 และ ป17 
- เพื่อสืบค้นข้อมูลผู้ใช้น้ า  
การยกเลิกการใช้น้ า  
และผู้ใช้น้ าในทะเบียน 
- เพื่อการตรวจสอบรายรับ 
ค่าน้ าประปา 
- เพื่อการตรวจสอบผู้ค้าง 
จ่ายค่าน้ าประปา 
- เพื่อพิมพ์ใบเสร็จค่า
น้ าประปา  
- เพื่อแสดงแบบรายงาน  
ป31 ป32 และ ป17 
- เพื่อแจ้งเตือนและแบบ
รายงานต่างๆ 

จัดซื้อครุภัณฑโ์ปรแกรม
ส าเร็จรูปในการ 
บริหารระบบประปา 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

   40,000  กองการประปา 

4 การพาณิชย์ ค่า
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์
ยานพา 

หนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในกิจการประปา 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

- รถจักรยานยนต ์
ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน 1 คัน 

   50,000 50,000 กองการประปา 
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บัญชีสรุปครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 การพาณิชย์ ค่า
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อใช้ในกิจการประปา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อครุภัณฑ ์
เครื่องอัดอากาศ 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

   20,000 20,000 กองการประปา 

รวม   8,000 258,000 218,000  
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