
 
 
 
 
  
  

        ประกาศเทศบาลต าบลตลาด  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ห้วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
การวางแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561  – ๒๕64  ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม  ๒๕๕9   
มี 434 โครงการ งบประมาณ  348,044,438.- บาท 

ที่ ยุทธศาสตร์

1 คุณภาพชีวิต 28    6,240,000      25    9,615,406      25    9,615,406       25    9,615,406       103   35,086,218       
2 โครงสร้างพืน้ฐาน 151  118,815,760   17    17,113,900     17    17,113,900      20    18,073,900     205   171,117,460     
3 ส่ิงแวดล้อม 4      1,020,000      3      960,000         3     960,000          -       -                   10     2,940,000        
4 การบริหารจดัการทีดี่ 11    1,640,000      8      1,440,000      8     1,440,000       8      1,440,000       35     5,960,000        
5 การกระจายอ านาจ 5      305,000         2      75,000          2     75,000           11    885,000         20     1,340,000        
6 เศรษฐกิจ 43    129,980,760   9      810,000         9     810,000          -       -                   61     131,600,760     

242  258,001,520   64    30,014,306     64    30,014,306      64    30,014,306     434   348,044,438     

 รวมทัง้ 4 ปี

รวมทัง้ส้ิน

 พ.ศ.2561  พ.ศ.๒๕62  พ.ศ.๒๕63  พ.ศ.๒๕64

 
การบรรจุโครงการพัฒนา 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561  มโีครงการทั้งสิ้น 242 โครงการ  ด าเนินการห้วงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - เมษายน พ.ศ. 2561  จ านวน 37 โครงการ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน โครงการ 
ตามแผนฯ 

โครงการที่
ด าเนนิการ 

๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 28 10 
๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 151 22 
๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม 4 3 
๔ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจดัการทีด่ ี 11 1 
๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 5 1 
๖ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ   43 0 

รวมทั้งสิ้น 242 37  

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลต าบลตลาด  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  ๒๕60 งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561  เป็นเงินทั้งสิ้น 129,980,760.- บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณในห้วงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 จ านวน  9,117,664 .- บาท  โดยรายละเอียดมีดังนี้  

 

 

 



  

ล าดับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน งบประมาณ 
ตามเทศบัญญตั ิ

งบประมาณ 
ทีด่ าเนนิการ 

๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 6,240,000 1,739,074 
๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 118,815,760 7,237,200 
๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม 1,020,000 83,190 
๔ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจดัการทีด่ ี 1,640,000 30,000 
๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 305,000 28,200 
๖ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ   1,960,000 0 

รวมทั้งสิ้น 129,980,760 9,117,664 

สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลต าบลตลาดมีการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนา ห้วงเดือนพฤศจิกายน           
พ.ศ. 2560 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 37 โครงการงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 
9,604,884 .- บาท โดยรายละเอียดมีดังนี้ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา โครงการที่
ด าเนนิการ 

งบประมาณที่ใช้
ด าเนนิการ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 10 1,739,074 
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 7,557,200 
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 96,810 
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการท่ีดี 1 200,000 
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 1 11,800 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   0 0 

รวมทั้งสิ้น 37 9,604,884 
 
   โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 ที่ด าเนินการแล้ว 37 โครงการ งบประมาณ  9,604,884.- บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

1 โครงการน าร่องเพื่อจัดตั้งสวัสดิการชุมชนมอรังสูง 30,000 

2 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 37,100 

3 โครงการจัดการเรียนการสอน ศพด.ทต.ตลาด 164,900 

4 โครงการอาหารกลางวัน ศพด.ทต.ตลาด 242,500 

5 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบปุระชารัฐพัฒนา 920,000 

6 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบุประชารัฐพัฒนา 186,023.18 

7 โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.ทต.ตลาด 101,786.02 

8 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 20,365 

9 โครงการรับสมัครเด็กปฐมวัย 6,800 

10 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลตลาด 29,600 

รวม 1,739,074 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
11 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอย อาจารย์ร าไพ 32,000 

12 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านราษฏร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย ซอยบ้านเทิดไทย์ 134,000 



  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา ทางไป ขุนนน 132,000 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู หมู ่8 บ้านบุพัฒนา ชมุชนปู่ตาร่วมใจ ซอยบ้านหมวดด า ไป บ้านจมุ๋จิ๋ม 326,500 

15 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู หมู ่8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนปู่ตาร่วมใจ จากบ้าน อบต. สมชัย ไป เช่ือราง
ระบายน้ าเดิม 

140,000 

16 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. รูปตัวย ูหมู ่2 บ้านบุ ชุมชนปู่ประชาสามัคคี ริมถนนลาดยาง บา้นบุ - ลองตอง  
จากปากซอยหวา่นกล้า หน้าโรงเรียนบ้านบุ ฝั่งตรงข้าม 

582,400 

17 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี สายเลียบเหมืองเกสร (ฝั่งซ้าย) 320,000 

18 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฏร์สามัคคีสายเลียบเลียบล าบริบูรณ์ (ฝั่งซ้าย) 165,000 

19 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 4 บ้านโพธิ ์ ชมุชนโพธิ์แสนสุข   สายเลียบเลียบล าบรบิูรณ์ (ฝั่งซ้าย) 410,000 

20 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่1 บา้นบุ ชุมชนอยู่ดีมีสุข ซอยหว่านกล้า ไป ซอยจันทร์โพธิ์ 674,400 

21 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู หมู ่4 บ้านโพธิ์  ชุมชนโพธิแ์สนสุข จากบา้นนางบุญชู เกิดปิยะ ไป บา้น
นางสาวร าไพ ไตรจอหอ 

168,000 

22 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู หมู ่3 บ้านตลาด  ชุมชนตลาดราษฏร์สามคัคี  จากบา้นนายเท่ียง 
จิตรพัฒน์ ไป บ้านนายชวน 

306,000 

23 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 4 บา้นโพธิ์  ชุมชนโพธิ์แสนสุข สายโนนพีแกว้ 194,000 
24 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา ทางไปสาธรณะ 388,000 

25 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู หมู1่ บ้านบ ุชุมชนวัดโคกตลาด ซอยตาเพิม่ - หนา้วัดโคกตลาด 430,000 

26 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา เส้นหนองตะคลอง หมู่ 7 ไปราษฏร์ประสงค์ 1,137,000 

27 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฏร์สามัคคี ซอยตลาดสามัคคี(ฝั่งซ้าย) 338,000 

28 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชาสามัคคี จากบ้านนายไหม (เต็นท์รถมือสอง) 
ผ่านร้านอาเฮ็ดเนื้อย่างตัดผ่านถนน อบจ. ไปร้านถ่ายเอกสาร น.ส. อติญา ลง คลองส่งน้ าชลประทาน 

221,900 

29 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชาสามัคคี จากรา้นถ่ายเอกสาร น.ส. อติญา ไปตชต. 327,000 

30 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชาสามัคคี ซอยประชาสามคัคี 3 327,000 

31 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี จากบ้านนางซ้อน ไขโพธิ ์ไป บ้านนาง
ประจวบ ไขโพธิ ์

412,000 

32 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 6 บ้านราษฏร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย  392,000 
รวม  7,557,200 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
33 โครงการบิกคลินนิ่งเดย์ 16,990 
34 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 72,520 
35 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 7,300 

รวม 96,810  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
36 โครงการจัดท า ทบทวนแผนชุมชนเชิงคุณภาพ 200,000 

รวม 200,000 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจตามนโยบายรัฐบาล 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
37 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ ประจ าปี 2561 11,800 

รวม 11,800 
   รวมทั้งสิ้น 9,604,884 

 


