
 
 

 
 
 
  

        ประกาศเทศบาลตำบลตลาด  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2563 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗  วรรค ๓  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  
ข้อ 29 , 30 (5) และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 ข้อ 12 , 13   

เทศบาลตำบลตลาด จึงขอประกาศผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในรอบปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกำกับการบริหารจัดการเทศบาล
ตำบลตลาด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลตลาด  
            “ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ คนมีคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วม” 

พันธกิจ (MISSION) 
๑. จัดให้มีสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์                              

 ๒. จัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. เสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้กับประชาชน 
 ๔. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการพัฒนาสินค้าในชุมชนและการสาธารณสุขครบวงจร                  
 ๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
           แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด เพื ่อนำไปสู ่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลตำบลตลาด มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม  ๖ ยุทธศาสตร์ และมีแนว
ทางการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด จำนวน ๘ แนวทาง ซึ่งเป็นแนวทางการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

            เป้าหมาย 
 เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและ
สังคมด้านกีฬาให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ๒. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
 ๓. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
 ๔. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
 ๕. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  
 
 



  

 

   ตัวช้ีวัด 
๑. จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน 
๒. จำนวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาและศึกษาเพ่ิมเติม 
๓. จำนวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
๔. จำนวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมในด้านสวัสดิการต่าง ๆ จำนวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมด้าน

กีฬาและนันทนาการ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 
๑. สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 
๒. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 

ตัวช้ีวัด 
๑. จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 

๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าหมาย 
 เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและ
ให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
๒. ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
๓. ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
๔. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 ตัวช้ีวัด 
๑. จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพการบริหารเพิ่มข้ึน 
๒. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 

๔.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แนวนโยบายของรัฐ 

เป้าหมาย 
 เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่าง
รัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงาน
ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 



  

 

แนวทางการพัฒนา 
 ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ได้มอบจากรัฐบาล 

๑. การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 
๒. การส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 
๓. การส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  

อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ตัวช้ีวัด 
๑. จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ 
๒. ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง 
๓. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม  .........   

มีจำนวนลดลง 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           เป้าหมาย 
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสะดวกและ

มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้ 
 ๑. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นได้มาตรฐาน มีความสะดวก
และปลอดภัย 

๒. จัดหาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
๔. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา และขยายเขตการบริการประปาหมู่บ้าน 
๕. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ 

๒. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
๓. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
๔. จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 



  

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 เป้าหมาย 
 เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาฝีมือ ในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาด ไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า

ทางการเกษตร 
๒. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๓. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

 ตัวช้ีวัด 
๑. จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 
๒. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
๓. จำนวนสถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีระบบ 

การวางแผนพัฒนา 
เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561  – ๒๕65  ตามกระบวนการที่บัญญตัิไว้

ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน      
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ซึ ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  14 มิถุนายน       
๒๕62 โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ได้ดังนี้ 

1. โครงการตามแผนพัฒนา ประจำปี  พ.ศ. 2561 – ๒๕65  ม ี 991 โครงการ งบประมาณ  
384,480,905.- บาท 

ที่ ยุทธศาสตร์

1 คุณภาพชีวิต 9       485,000          50     15,626,475     63 19,347,611      46     14,530,775     47        15,181,960 206    64,686,821       

2 โครงสร้างพื้นฐาน 245   183,274,200   356   161,697,287   57 56,129,995      6       1,900,000       9 19,955,000     428    239,682,282     
3 ส่ิงแวดล้อม 3       850,000          9       7,075,000       9 1,075,000        8       1,075,000       8 1,075,000         34      10,300,000       
4 การบริหารจัดการที่ดี 9       1,575,000       65     13,486,800     66 44,870,000      9       1,075,000       31 1,985,000         171    61,416,800       
5 การกระจายอ านาจ 34     5,433,000       16     1,625,000       35 1,230,000        16     1,625,000       5 485,002            72      4,965,002         
6 เศรษฐกิจ 45     2,025,000       10     735,000          47 995,000           10     735,000          13            965,000 80      3,430,000         

345   193,642,200   506   200,245,562   277 83,264,606      95     20,940,775     113    39,646,962       991    384,480,905     

 รวมทั้ง 5 ปี พ.ศ.๒๕65

รวมทั้งส้ิน

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

 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 

รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด 
 
การดำเนินการโครงการตามพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563  มีโครงการทั้งสิ้น 277 โครงการ  งบประมาณ 
83,264,606.- บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 58 โครงการ 
งบประมาณ 17,940,242.38 .- บาท 

 

1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ 63 9 14.29
2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 57 34 59.65
3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 9 8 88.89
4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจดัการท่ีดี 66 4 6.06
5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 35 2 5.71
6 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 47 1 2.13

รวมทัง้สิน้ 277 58 20.94

ล ำดับ ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

 ร้อยละของ
กำรด ำเนินกำร

โครงกำร
ตำมแผนฯ
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รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด 
 
 

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาด 

 เทศบาลตำบลตลาด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่ 28 กันยายน  ๒๕62 ปรากฏ
งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563  งบประมาณท้ังสิ้น 83,264,606 บาท                มี
การเบ ิกจ ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัต ิงบประมาณร่ายจ ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั ้งส ิ ้น จำนวน  
17,940,242.38 .- บาท  ดังนี้ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 19,347,611         2,102,872.38    10.87
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 56,129,995         14,770,552.00  26.31
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 1,075,000            464,503.00       43.21
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการท่ีดี 44,870,000         341,950.00       0.76
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 1,230,000            160,365.00       13.04
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 995,000               100,000.00       10.05

83,264,606         17,940,242.38  21.55

ล ำดบั ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้น
       ร้อยละของกำร     

  ใช้จ่ำยงบประมำณ

รวมทัง้สิ้น

     งบประมำณตำม   
   แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน

      งบประมำณ     
      ทีด่ ำเนินกำร
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รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลตลาด 
 
 

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
 เทศบาลตำบลตลาดมีการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวนทั ้งส ิ ้น 58 โครงการ งบประมาณที ่ม ีการเบ ิกจ ่าย  จำนวนทั ้งสิ้น 
17,940,242.38 .- บาท  ดังนี้ 
 
ลำดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งบประมาณ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 9 2,102,872.38 
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 34 14,770,552 
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 8 464,503 
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 4 341,950 
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอำนาจ 2 160,365 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   1 100,000 
 รวมทั้งสิ้น 58 17,940,242.38 

 
 

 

 

คณุภาพชีวิต

โครงสร้างพืน้ฐาน

สิ่งแวดล้อม

บริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี

กระจายอ านาจ

เศรษฐกิจ



  

 

 

   โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน  58 โครงการ งบประมาณ  17,940,242.38.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 344,280 
2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 56,280 
3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 18,775 
4 โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีตำบลตลาด 104,130 
5 โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ ให้แก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

(อาหารกลางวันศพด.ทต.ตลาด) 
361,560 

6 โครงการบริหารจัดการค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.ทต.ตลาด (รายหัว) 169,958 
7 โครงการบริหารจัดการค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ทต.ตลาด (ค่าหนังสือเรียน,

อุปกรณ์การเรียน,เครื่องแบบนักเรียน,และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน) 
53,300 

8 โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุประชารัฐพัฒนา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลตลาด  

826,189.38 

9 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบุประชารัฐพัฒนา 168,400 
 รวมทั้งสิ้น   9   โครงการ    งบประมาณ 2,102,872.38  บาท  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชน ประชารัฐพัฒนา 
เส้นโรงเรียนสอนขับรถยูดีไดว์เวอร์  

372,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชน ประชารัฐพัฒนา                   
ซอย กศน. บ้านบุ 3   

165,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชน วัดโคกตลาด                 
ซอย เลียบทางรถไฟ    

40,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชน ปู่ตาพัฒนาสามัคคี    440,000 
5 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา          

ชุมชน มอรังสูง ริมถนนประชารัฐฝั่งซ้าย    
365,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด                
ชุมชน กระฉอดสามัคคี เลียบคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งซ้าย ช่วงที่ 1   

430,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล.       
หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชน ประชารัฐพัฒนา ซอย บ้านสำเรียง   

78,000 

8 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง              
ชุมชน ร่วมใจพัฒนา สายบ้านราษฎร์ประสงค์ – บ้านหนองตะคลอง   

937,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.           
หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชน สุขสบาย ซอย รุ่งเรือง   

465,000 

   



  

   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
11 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์  ชุมชน โพธิ์แสนสุข                    

ถนนเลียบลำบริบูรณ์ ฝั่งซ้าย    
414,000 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด                
ชุมชน กระฉอดสามัคคีเลียบคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งขวา ช่วงที่ 2  

415,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รหัสทางหลวง นม.ถ. 153 ถนนปู่ตาสามัคคี 
(ช่วงที่1) จากบ้านสวนพิทักษ์ถึงบ้านยายเหมน หมู่ที่ 8  บ้านบุพัฒนา            
ชุมชน ปู่ตาสามัคคี  

1,293,988 

14 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชน สุขสบาย         
ซอย มะลิ   

306,000 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยจันทร์โพธิ์ หมู่ที่ 1                
ชุมชน อยู่ดีมีสุข บ้านบุ 

80,000 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.              
ซอย ชาติไทย หมู่ที่ 1 

233,000 

17 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย หนองหอย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ต.ตลาด  191,000 
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตลาด                     

ชุมชน โนนทัพม้าสามัคคีเส้นบ้านนายพิกิจ  
1,040,000 

19 โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านราษฎร์ประสงค์ – หนองตะคลอง (ฝั่งซ้าย)    
หมู่ที ่6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชน สุขสบาย 

392,310 

20 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยศิวโชค1/1 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์       
ชุมชน สุขสบาย   

193,000 

21 โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย วัดโคกตลาด 6 ชุมชน วัดโคกตลาด บ้านบุ        
หมู่ที่ 1  

463,000 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย กระฉอดเป็นสุข         
หมู่ที่ 5 ตำบลตลาด อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

749,000 

23 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ซอย อยู่ดีมีสุข          
หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

1,200,000 

24 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด หมู่ที่ 5      
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

520,000 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองส่งน้ำลำบริบูรณ์ฝั่งขวา                    
บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลตลาด อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

840,000 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนอยุ่ดีมีสุข จากฝายปู่ม่วงคลองแค (ฝั่งขวา)      
บ้านบุ  หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

980,954.28 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ชุมชน ประชารัฐ  ซอย ตาโข ่ 50,000 
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย หนองตะคลองร่วมใจ 4 หมู่ที่ 7                 

บ้านหนองตะคลอง ชุมชน ร่วมใจพัฒนา   
170,300 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ศิวโชค1/2 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์     
ชุมชน สุขสบาย  ตำบลตลาด อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

193,000 

   



  

   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด  หมู่ 3  บ้านตลาด                         

ชุมชน โนนทัพม้าสามัคคี ซอย โนนทัพม้าสามัคคี    
445,000 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ 1  ชุมชน วัดโคกตลาด ซอยปู่ – ย่า 76,000 
32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย หนองจาน(ช่วงที่ 3) บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4            

ต.ตลาด   
88,000 

33 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง                       
ชุมชน ก้าวไกลพัฒนา จากบ้านยายเลียบไปบ้านยายแถม  

520,000 

34 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ริมถนน หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์           
ชุมชนราษฎร์บำรุง หน้าบ้านสารวัตรเหงา  

625,000 

 รวมทั้งสิ้น   34   โครงการ    งบประมาณ 14,770,552บาท  
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 48,330 
2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 46,040 
3 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก 96,830 
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 18,155 
5 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ 41,625 
6 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 119,922 
7 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  69,921 
8 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 23,680 
 รวมทั้งสิ้น   8   โครงการ    งบประมาณ 464,503 บาท  

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

25,260 

2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพวรางกูร (ในหลวงรัชการที่10) 

29,300 

3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชชนนีพันปีหลวง 24,490 
4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
262,900 

 รวมทั้งสิ้น   4   โครงการ    งบประมาณ 341,950 บาท  
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการกระจายอำนาจตามนโยบายรัฐบาล 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  4,700 
2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลตลาด  ประจำปี 155,665 
 รวมทั้งสิ้น   2   โครงการ    งบประมาณ 160,365 บาท  

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ลำดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตลาด 

100,000 

 รวมทั้งสิ้น   1   โครงการ    งบประมาณ 100,000 บาท  
 

 
 
 
 
 

นายกเทศบาลตำบลตลาด 
  (นายดวน ฤทธิ์จอหอ) 

 จึงประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

                ประกาศ  ณ  วันที่ 25 พฤศจิกายน   2563 

                                                   

 

 


