
 
 
 
 
  
  

        ประกาศเทศบาลต าบลตลาด  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 ตามระเบียบฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.  2561 

ตามตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗  วรรค ๓  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29 , 30 (5) 
ระเบียบฯ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  ข้อ 13 (3) , 14 (5) และระเบียบฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 3, 12 (3) (5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นต้องเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกลา่ว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ี

ดังนั้น เทศบาลต าบลตลาด จึงขอประกาศผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ      
ในรอบปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลตลาด ดังนี ้

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลตลาด  
            “ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ คนมคีุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วม” 

พันธกิจ (MISSION) 
๑. จัดให้มีสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์                              

 ๒. จัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. เสริมสร้าง ปลูกจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้กับประชาชน 
 ๔. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการพัฒนาสินค้าในชุมชนและการสาธารณสุขครบวงจร                  
 ๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
            แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลตลาด เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลตลาด 
มียุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม  ๖ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลตลาด 
จ านวน ๘ แนวทาง ซึ่งเป็นแนวทางการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ บรรลุวัตถุประสงค์   ดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

            เป้าหมาย 
 เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม        
ด้านกีฬาให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 
 



  

 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ๒. การพัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา  
 ๓. การพัฒนาส่งเสรมิด้านสุขภาพและอนามัย 
 ๔. การพัฒนาและส่งเสรมิด้านสวสัดิการชุมชน 
 ๕. การพัฒนาและส่งเสรมิด้านกีฬาและนันทนาการ  

   ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน 
๒. จ านวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาและศึกษาเพิ่มเติม 
๓. จ านวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
๔. จ านวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมในด้านสวัสดิการต่างๆจ านวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมด้านกีฬาและ

นันทนาการ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 
๑. สรา้งจิตส านึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
๒. การบริหารจดัการและรณรงคก์ าจัดขยะมลูฝอย 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. จ านวนปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีให้การบริการลดน้อยลง 

๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าหมาย 
 เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้บรรลุแนว
ทางการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยทุธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
๒. ส่งเสรมิการเพิ่มศักยภาพของบคุลากรและองค์กรให้มีขดีความสามารถในการพัฒนา 
๓. ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
๔. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 ตัวชี้วดั 
๑. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มศีักยภาพการบริหารเพิ่มขึ้น 
๒. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 

 

 

 



  

๔.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แนวนโยบายของรัฐ 

เป้าหมาย 
 เพื่อปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของ
รัฐบาล 

แนวทางการพัฒนา 
 ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์                  
ที่คณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนดและด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ได้มอบจาก รัฐบาล 

๑. การถ่ายโอนงานกิจการจดัการศึกษา 
๒. การส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงตดิยาเสพตดิและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 
๓. การส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใหส้ามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัตเิหตุ  อุบัติภัย 

อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ 
๒. ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง 
๓. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวนอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรม  มีจ านวนลดลง 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           เป้าหมาย 
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสะดวกและมาตรฐาน      

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และ
ความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น      

โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้ 
 ๑. ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นได้มาตรฐาน มีความสะดวกและปลอดภัย 

๒. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
๓. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
๔. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุง รักษา และขยายเขตการบริการประปาหมู่บ้าน 
๕. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 

ตัวชี้วัด 
 ๑. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 

๒. จ านวนปรมิาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทกุครัวเรือน 
๓. จ านวนปรมิาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
๔. จ านวนการไดร้ับบริการสาธารณะอื่น ๆ  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 เป้าหมาย 
 เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตผล
ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสนิค้าทางการเกษตรให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือ ในการผลติเพิ่มมลูค่าของ
สินค้าและสามารถขยายการตลาด ไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และ
ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา 



  

 แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า               

ทางการเกษตร 
๒. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๓. สรา้งความตระหนักแกผู่้ประกอบการและผู้บรโิภค 

 ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตทางเกษตรอินทรีย ์
๒. จ านวนครัวเรือนและกลุม่อาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
๓. จ านวนสถานประกอบการที่เพิม่ขึ้นอย่างมีระบบ 

การวางแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561  – ๒๕64  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559          
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม  ๒๕๕9   โดยก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา ได้ดังนี ้

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – ๒๕64  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

 
 

 
 
 
 

รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลตลาด 
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การบรรจุโครงการพัฒนา 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  มีโครงการทั้งสิน้ 242 โครงการ  มีการด าเนินการทั้งสิ้น      
จ านวน 58 โครงการ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน โครงการ 
ตามแผนฯ 

โครงการที่
ด าเนนิการ 

๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 28 16 
๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 151 33 
๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม 4 2 
๔ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจดัการทีด่ี 11 3 
๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 5 2 
๖ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ   43 2 

รวมทั้งสิ้น 242 58  
 
 

 
                                        

รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงผลการด าเนนิการโครงการของเทศบาลต าบลตลาด 
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โครงการจากแผนพัฒนา โครงการที่ด าเนินการแล้ว



  

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลต าบลตลาด  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  ๒๕60 งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  เป็นเงินทั้งสิ้น 129,980,760.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 
17,937,580.38.- บาท โดยรายละเอียดมีดังนี ้ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน งบประมาณ 
ตามเทศบัญญตั ิ

งบประมาณ 
ทีด่ าเนนิการ 

๑ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 6,240,000 3,674,563.38 
๒ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 118,815,760 13,573,900 
๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม 1,020,000 89,510 
๔ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจดัการทีด่ ี 1,640,000 251,182 
๕ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 305,000 51,800 
๖ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ   1,960,000 296,625 

รวมทั้งสิ้น 129,980,760 17,937,580.38 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลตลาด 
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สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลต าบลตลาดมีการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนา จ านวนทั้งสิ้น 58 โครงการ
งบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 17,937,580.38.- บาท โดยรายละเอียดมีดังนี้ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา โครงการที่
ด าเนนิการ 

งบประมาณที่ใช้
ด าเนนิการ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 16 3,674,563.38 
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 13,573,900 
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 89,510 
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการท่ีดี 3 251,182 
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 2 51,800 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   2 296,625 

รวมทั้งสิ้น 58 17,937,580.38 
 

 
   โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 ที่ด าเนินการแล้ว 58 โครงการ งบประมาณ  17,964,517.- 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 456,750 

5 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบปุระชารัฐพัฒนา 1,809,000 

6 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบุประชารัฐพัฒนา 540,748.38 

7 โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.ทต.ตลาด 175,713 

8 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 20,365 

9 โครงการรับสมัครเด็กปฐมวัย 6,800 

10 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลตลาด 29,600 

11 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 29,960 

12 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลตลาด 136,948 

13 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 62,475 

14 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 45,204 

15 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก 89,000 

16 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพส าหรับคนพกิาร 40,000 

รวม 16 โครงการ 3,674,563.38 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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

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

19 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา ทางไป ขุนนน 132,000 

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



  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
21 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู หมู ่8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนปู่ตาร่วมใจ จากบ้าน อบต. สมชัย ไป เช่ือราง

ระบายน้ าเดิม 
140,000 

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

582,400 

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

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

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

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

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

168,000 

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

306,000 

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

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

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

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

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

221,900 

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

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

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

412,000 

38 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ 6 บ้านราษฏร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย  392,000 
39 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวย ูหมูท่ี่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยตาเพิ่ม – หนา้วัดโคกตลาด  430,000 
40 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด  ซอยจุ ๊– ติ๊ก 286,000 
41 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวย ูหมูท่ี่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาพัฒนา 2 350,000 
42 ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ า สายบา้นเกาะ – บา้นตลาด ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 4 

หมู่ที่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี 
1,598,000 

43 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวย ูหมูท่ี่ 2 ชุมชนประชาสามัคคีซอยข้างบ้านนางทิม  เตยโพธิ์ 880,000 
44 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่1 บ้านบุ ชุมชนอยู่ดีมีสุข เส้นหน้าบา้นนางปลวิ แจ่มใส ไป เหมืองชลประทาน  390,000 
45 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี จากบ้านสัสดีไปถนนสายหลักบ้าน

ตลาด 
135,000 

46 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยกระฉอดสามัคคี หมู่ที่ 5บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี 390,000 
47 วางท่อระบายน้ า ซอยศิวโชค (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 6 บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย 510,200 
48 ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนเพชรลดา ซอยหนองหอยสามัคคี 1  401,000 
49 ก่อสร้างก าแพงกันดิน พร้อมซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนก้าวไกลพัฒนา จากบา้นยายแถม

ไปบ้านนายสุทิน 
646,500 

รวม 33 โครงการ 13,573,900.00 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
50 โครงการบิกคลินนิ่งเดย์ 16,990 
51 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 72,520 

รวม 2 โครงการ 89,510 
 
 



  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
52 โครงการจัดท า ทบทวนแผนชุมชนเชิงคุณภาพ 200,000 
53 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรมให้บคุลากรเทศบาลต าบลตลาด 19,520 
54 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 31,662 

รวม 3 โครงการ 251,182 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจตามนโยบายรัฐบาล 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
55 โครงการปฎิบัติงานในช่วงเทศกาล 36,663.50 
56 โครงการป้องกันอัคคีภัยในต าบลตลาด 15,136.50 

   
   รวม 2 โครงการ  51,800.00 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
57 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
19,520 

58 โครงการสนับสนุนให้ความรู้อาชีพตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 277,105 
รวม 2 โครงการ 296,625 

   รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ 17,964,517 
 

 
 
 
 
 

นายกเทศบาลต าบลตลาด 
  (นายดวน ฤทธ์ิจอหอ) 

 จึงประกาศผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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