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1           686,775  ทต.ตลาด กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

2 โครงการนิเทศระบบประกันคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศระบบประกัน               5,000  ทต.ตลาด กองการศึกษา / /

หลักสูตรและการจัดการเรียน คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

การสอนของ ศพด.ทต.ตลาด สอนของศพด.ทต.ตลาด

3        1,078,370  ทต.ตลาด กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

ยุทศาสตร์ ๑  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
แนวทางที ่๑ สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรมแลประเพณีท้องถ่ิน

3.2 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหแ้ก่เด็กปฐมวยัใน ศพด.ทต.ตลาด งบประมาณ 179,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด
1.1 โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็กปฐมวยัใน ศพด.ทต.ตลาด จ านวน   457,905 บาท
1.2 โครงการบริหารจัดการค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.ทต.ตลาด(รายหวั) จ านวน 158,865 บาท
1.3 โครงการบริหารจัดการค่าจัดการศึกษาส าหรับ ศพด.ทต.ตลาด  

โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3.1 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหแ้ก่ นักเรียนโรงเรียนบา้นบ(ุประชารัฐพฒันา) งบประมาณ 899,370 บาท
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เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนั ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นบุ 1,877,400 โรงเรียน กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /
ใหแ้ก่นักเรียนโรงเรียนบา้นบุ (ประชารัฐพฒันา) บา้นบฯุ

(ประชารัฐพฒันา)

5 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ สนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมเนื่องในวนัเด็กแหง่ ๑๐๐,๐๐๐  ทต.ตลาด กองการศึกษา /
ชาติใหเ้ด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 คร้ัง

6 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเทดิพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ๑๒๐,๐๐๐  ทต.ตลาด ส านักปลัด /
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง

กรณบดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) จ านวน  ๑  คร้ัง

(ในหลวงรัชกาลที่ 10)

ยุทศาสตร์ ๑  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
แนวทางที ่๑ สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรมแลประเพณีท้องถ่ิน
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เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

7 โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเช่น ๕๐,๐๐๐  ทต.ตลาด ส านักปลัด /
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรม ท าบญุตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้ ,ถวาย

ราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ เคร่ืองราชสักการะฯลฯ    จ านวน  ๑  คร้ัง

พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 

(ในหลวงรัชกาลที่  9)

8 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ-ส่ง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเตรียมการรับเสด็จ –ส่งเสด็จ ๕๐,๐๐๐  ทต.ตลาด ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /
เสด็จ  พระมหากษตัริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น

ค่าพานพุ่มดอกไม้ ธงตราสัญลักษณ์ พวงมาลา
พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ฯลฯ

ยุทศาสตร์ ๑  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
แนวทางที ่๑ สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรมแลประเพณีท้องถ่ิน
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เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

9 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง ๑๐๐,๐๐๐    วดัโคกฯ กองการศึกษา /
วนัลอยกระทง จ านวน 1 คร้ัง  วดักระฉอด

10 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี จัดงานประเพณีสงกรานต์  จ านวน ๑ คร้ัง ๘๐,๐๐๐ ร.ร.บา้นบฯุ กองการศึกษา /
สงกรานต์

11 โครงการจัดงานวนัเข้าพรรษา กิจกรรมถวายเทยีนพรรษาใหก้ับ วดัทั้งสองแหง่ ๕๐,๐๐๐      วดัโคกฯ กองการศึกษา /
 ปลีะ ๑ คร้ัง  วดักระฉอด

12 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ สนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ        8,000,000  ทต.ตลาด ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

สนับสนุนการสร้างหลักประกัน ต้ังแต่ 60 ป ีขึ้นไปในเขตพื้นที่ต าลตลาด

รายได้ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ

13 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับ สนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้พกิารหรือ        2,429,000  ทต.ตลาด ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /
สนุนสวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผู้พกิาร ทพุพลภาพในเขตพื้นที่ต าลตลาด
หรือทพุพลภาพ

ยุทศาสตร์ ๑  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
แนวทางที ่๒ ส่งเสริมสุขภาพ อนามยั กีฬา นันทนาการ และสวัสดกิารสังคม
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เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

14 เงินช่วยเหลือราษฎรผู้ติดเชื้อเอดส์ สนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์             36,000  ทต.ตลาด ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /
ในเขตพื้นที่ต าลตลาด

15 โครงการสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยั  จัดซ้ือวคัซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อปอ้ง             60,000 ทต.ตลาด กอง / / / / / / / / / / / /
จากโรคพษิสุนัขบา้ตามพระปณิธาน กันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ ตัวละ  30 สาธารณสุขฯ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า บาท  (โดยการจัดสรรตามจ านวนประชากร
ลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
อัครราชกุมารี จากการส ารวจของเทศบาลที่ส่งหลักฐาน

การส ารวจใหก้รมส่งเสริม ฯ จ านวน 1 คร้ัง
16 โครงการเฝ้าระวงัและควบคุม กิจกรรมเผ้าระวงัการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก           100,000 ทต.ตลาด กอง / / / / /

ไข้เลือดออก ปลีะ ๑ คร้ัง สาธารณสุขฯ

แนวทางที ่๒ ส่งเสริมสุขภาพ อนามยั กีฬา นันทนาการ และสวัสดกิารสังคม
ยุทศาสตร์ ๑  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
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17 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปี จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจ าปตี าบลตลาด ปลีะ ๑ คร้ัง           200,000 ทต.ตลาด การศึกษา /
ต าบลตลาด

18 โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬา สนับสนุนนักกีฬาเข้าแข่งขันในทกุระดับตลอดปี             30,000 ทต.ตลาด การศึกษา / /
เข้าร่วมแข่งขันในทกุระดับ

19 โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคเอดส์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์             50,000 ทต.ตลาด กอง / /
และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากการมีเพศ สาธารณสุขฯ

สัมพันธ์ โรคเอดส์ และจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

จ านวน 1 ปีงบประมาณ

แนวทางที ่๒ ส่งเสริมสุขภาพ อนามยั กีฬา นันทนาการ และสวัสดกิารสังคม
ยุทศาสตร์ ๑  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
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20 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมงานวางทอ่ กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร             83,000 ชุมชนประชา กองช่าง / / / / / / / / / / / /

ระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 2 บา้นบชุุมชน พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 54 ตารางเมตรพร้อมวางทอ่ รัฐพฒันา

ประชารัฐพฒันาซอยบา้นนางส าเรียง ระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 24 ทอ่น
พร้อมบอ่พกั 3 บอ่ พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
ประชาสัมพนัธต์ามแบบทต.ตลาดก าหนด

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00  เมตร  ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร           495,000 ชุมชนสุขสบาย กองช่าง / /
พร้อม วางทอ่ระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 6 พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 360ตารางเมตร พร้อมวาง

บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย ทอ่ระบายน้ า Ø0.60 เมตร พร้อมบอ่พกั

ซอยรุ่งเรือง ต าบลตลาด ขนาด 1x1x1.40  เมตร ระยะทางรวม 90 เมตร

พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ์

ตามแบบ ทต.ตลาดก าหนด

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่๑ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00  เมตร  ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร           323,000  ชุมชนก้าวไกล กองช่าง / /
หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 640ตารางเมตร พร้อมปา้ย พฒันา

ชุมชนก้าวไกลพฒันา ซอยเพชรลดา โครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ ์ทต. ตลาดก าหนด 
ออกซิเจน ต าบลตลาด

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6.00  เมตร  ยาว 80 เมตร  หนา 0.15 เมตร           247,000  ชุมชนร่วมใจ กองช่าง / /
หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง ชุมชน พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 480ตารางเมตร  พร้อมปา้ย พฒันา

ร่วมใจพฒันา สายบา้นหนอง โครงการและปา้ยประชาสัมพนัธท์ต.ตลาดก าหนด
ตะคลอง ต าบลตลาด

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร           211,000 ชุมชนวดัโคก กองช่าง / /
หมู่ที่ 1 บา้นบ ุชุมชนวดัโคกตลาด พื้นที่ด าเนนิการ ไมน่อ้ยกว่า 415  ตารางเมตร พร้อมปา้ย ตลาด

ซอยเติมสุข  โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบทต.ตลาดก าหนด

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่๑ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 90  เมตร หนา 0.15 เมตร           181,000 ชุมชนวดัโคก กองช่าง / /
หมู่ที่ 1 บา้นบ ุชุมชนวดัโคกตลาด พื้นที่ด าเนินการ ไม่น้อยกวา่ 360 ตารางเมตร ตลาด

ซ.เดือนฉาย พร้อมปา้ยโครงการประชาสัมพนัธต์ามแบบ 

ทต.ตลาดก าหนด

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร  ยาว 210 เมตร หนา0.15 เมตร           543,489 ชุมชนประชา กองช่าง / /
หมู่ที่ 2 บา้นบ ุชุมชนประชารัฐ พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,050 ตาราง เมตร พร้อม รัฐพฒันา

พฒันา  ซอยประชารัฐ 14 ปา้ยโครงการ และปา้ยประชาสัมพนัธ์ ตามแบบ 

ทต.ตลาดก าหนด

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่๑ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร  ยาว 80 เมตรหนา 0.15 เมตร           215,000 ชุมชนประชา กองช่าง / /
หมู่ที่ 2 บา้นบ ุชุมชนประชารัฐ พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร รัฐพฒันา

พฒันา ซอย กศน. บา้นบ ุ3 พร้อมหนิคลุกไหล่ทาง ทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร

ปริมาตรไม่น้อยกวา่ 12 ลบ.ม.พร้อมปา้ยโครงการ

และปา้ยประชาสัมพนัธ ์ตามแบบทต.ตลาดก าหนด

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร        1,160,000 ชุมชนโนนทพั กองช่าง / /
หมู่ที่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนนทพัม้า พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 2,000 ตร.ม. ไหล่ทางหนิ ม้าสามัคคี

สามัคคี ซอยโนนทพัม้าสามัคคี 7 คลุดทั้ง 2 ด้าน ๆ ละ 0.50 เมตร ปริมาตรหนิคลุก

ไม่น้อยกวา่ 60 ลบ.ม.พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย

 ประชาสัมพนัธโ์ครงการตามแบบทต.ตลาด ก าหนด

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่๑ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4  เมตร  ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร           545,000 ชุมชนโพธิ์ กองช่าง / /
หมู่ที่ 4 บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,080 ตารางเมตร พร้อมปา้ย แสนสุข

ถนนเลียบล าบริบรูณ์ฝ่ังซ้าย โครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบทต.ตลาดก าหนด

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4  ม.  ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม.           464,000 ชุมชนกระฉอด กองช่าง / /
หมู่ที่ 5 บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอด พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 920ตารางเมตร สามัคคี

สามัคคี เลียบคลองส่งน้ าชลประทาน พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ์
ฝ่ังขวาช่วงที่ 2 ตามแบบ ทต.ตลาดก าหนด

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4 ม.ยาว 230 ม. หนา 0.15ม.พื้นที่ด าเนินการ           464,000 ชุมชนกระฉอด กองช่าง / /
หมู่ที่ 5 บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอด ไม่น้อยกวา่ 920ตร.ม. ตารางเมตร พร้อมปา้ย สามัคคี

สามัคคี เลียบคลองส่งน้ าชลประทาน โครงการ และปา้ยประชาสัมพนัธต์ามแบบ ทต.ตลาด
ฝ่ังซ้าย ช่วงที่ 1

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่๑ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

32 ก่อสร้างถนนหนิคลุก หมู่ที่ 1 บา้นบุ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 150 เมตร  หนา 0.10 เมตร             65,000 ชุมชนวดัโคก กองช่าง / /
ชุมชนวดัโคกตลาด ซอยเลียบทาง พื้นที่ปริมาณหนิคลุกไมน่อ้ยกว่า 60 ลบ.ม.พร้อมถมดิน ตลาด

รถไฟ กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.20 เมตรปริมาตรดินถม

ไมน่อ้ยกว่า 56 ลบ.ม.รายละเอยีดตามแบบ ทต.ตลาดก าหนด

33 ก่อสร้างถนนหนิคลุก หมู่ที่ 3 ขนาดกวา้ง 4  เมตร  ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร           459,000 ชุมชนโนนทพั กองช่าง / /
บา้นตลาด ชุมชนโนนทพัม้าสามัคคี ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 510 ลบ.ม. ม้าสามัคคี

เลียบคลองส่งน้ าชลประทาน(ฝ่ังซ้าย) พร้อมปา้ยโครงการ และปา้ยประชาสัมพนัธ์
ช่วงที่ 1 ตามแบบ ทต.ตลาดก าหนด

34 ก่อสร้างถนนหนิคลุก หมู่ที่ 8 ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 700เมตร หนา 0.15 เมตร           472,000 ชุมชนปู่ตา กองช่าง / /
บา้นบพุฒันา ชุมชนปู่ตาพฒันา ปริมาตรหนิคลุกไม่ น้อยกวา่ 525 ลบ.ม. พร้อมปา้ยโครง พฒันา

ซอยปู่ตาสามัคคี การและปา้ยประชาสัมพนัธ ์ตามแบบทต.ตลาดก าหนด

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่๑ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

35 วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบอ่พกั ทอ่ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 113 ทอ่น            388,000 ชุมชนมอ กองช่าง / /
ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 บา้นบพุฒันา พร้อมบอ่พกั ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 1  เมตร รังสูง

ชุมชนมอรังสูง ริมถนนประชารัฐ ลึก 1.40 เมตร จ านวน 13 บอ่ ฝาปดิตะแกรงเหล็ก
ฝ่ังซ้าย ต าบลตลาด หล่อ ความยาวรวม 126 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ

และปา้ยประชาสัมพนัธต์ามแบบ ทต.ตลาดก าหนด
36 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต  - ขนาดกวา้ง 6  เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร        1,249,000 ชุมชนร่วมใจ กองช่าง / /

หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง ชุมชนร่วม พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 3,600ตารางเมตร พฒันา

ใจพฒันา สายบา้นราษฎร์ประสงค์ พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ์

บา้นหนองตะคลอง ต าบลตลาด ทต.ตลาดก าหนด

37 ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตาม ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค (กวจ)             50,000  ต าบลตลาด  กองช่าง / /
สัญญาแบบปรับราคาได้ K  0405.2/ว110 ลงวนัที่  5 มีนาคม 2561

แนวทางที ่๑ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน
ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

38 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)             10,000  ต าบลตลาด  กองช่าง / /
ที่จ่ายใหเ้อกชน นิติบคุคล 0405.2/ว112 ลงวนัที่  5 มีนาคม 2561

หรือบคุคลภายนอก

39 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว 25 เมตร พื้นที่ปรับปรุง        1,195,000 ทต.ลตลาด  กองช่าง / /
ส านักงานเทศบาลต าบลตลาด 375 ตารางเมตร พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย

ประชาสัมพนัธโ์ครงการตามแบบทต. ตลาด ก าหนด

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่๑ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

๔๐ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน เพื่อใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะฯ จ านวน 1 คร้ัง             80,000 ทต.ตลาด กอง / / / / / / / / / / / /
สาธารณสุขฯ

๔๑ โครงการอาสาสมัครพทิกัษ์ จัดกิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ             50,000 ค่ายสุระฯ กอง / / / / / / / / / / / /
ส่ิงแวดล้อม ศึกษาดูงาน จ านวน 1 คร้ัง สาธารณสุขฯ

ยุทศาสตร์ 3  การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม
แนวทางที ่2  การแก้ปัญหาขยะและควบคุมน้ าเสียภายในชมุชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

๔๒ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ จัดท าเวทกีารประชาคมเพื่อทบทวน ปรับปรุง และจัดท า           100,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /
และวางแผนพฒันาทอ้งถิ่น แผนพฒันาสามป ี แผนการด าเนินงาน   การติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลตลาดตลอด
ปงีบประมาณ ฯลฯ

๔๓ โครงการจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เพื่อ จัดอบรมใหค้วามรู้ทบทวนคณะท างานฯ           200,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / /
ทบทวนการจัดท าแผนชุมชน จนท.ด าเนินโครงการ,ผู้บริหาร รวม ๙๐ คน

๔๔ โครงการพฒันาศักยภาพองค์ความรู้ จัดอบรมใหค้วามรู้/ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน,           400,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / /
คณะกรรมการชุมชนในเขต จนท.ด าเนิน โครงการ,ผู้บริหาร จ านวน ๑๕๐ คน
ต าบลตลาด

๔๕ โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ จัดมีการด าเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการ             60,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / /
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตลาด  ชุมชนชุดใหม่ จ านวน ๑๖ ชุมชน

ยุทศาสตร์ 4  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
แนวทางที ่๑ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและพัฒนาระบบนิการสาธารณะสู่ประชาชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

๔๖ โครงการสนับสนุนการจัดต้ัง  เพื่อเปน็ตัวอย่างการด าเนินงานจัดต้ังกลุ่มแต่งต้ังกรรม             80,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / /

สวสัดิการชุมชนระดับต าบล การและร่วมออกแบบแผนการจัดสวสัดิการใหค้รอบคลุม
ตามความต้องการของชุมชน

๔๗ โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนวถิี โดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทนวทิยากร,ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม             70,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / /

พอเพยีงสู่การพฒันาที่ยั่งยืน , ค่าจ้างเหมายานพาหนะ, ค่าที่พกั, ค่าวสัดุอุปกรณ์
ที่จ าเปน็ จ านวน 1 คร้ัง

๔๘ โครงการจัดงานวนัเทศบาล ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวนัเทศบาล             50,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / /

 เช่น  ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์, ค่าชุดสังฆทาน
และเคร่ืองไทยทาน, ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
เล้ียงพระเพลตามโครงการ, ค่าน้ าด่ืม, ค่าวสัดุ  
จ านวน 1 ปงีบประมาณ

ยุทศาสตร์ 4  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
แนวทางที ่๑ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและพัฒนาระบบนิการสาธารณะสู่ประชาชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

๔๙ โครงการจิตอาสาเราท าความดี ค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสา “ เราท าความ               50,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / /

ด้วยหวัใจ ดีด้วยหวัใจ "โดยจ่ายเปน็ค่าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็และเกี่ยวข้อง
กับโครงการ จ านวน 1 คร้ัง

๕๐ โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาศักยภาพ           400,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / /

เทศบาลต าบลตลาด บคุลากรเทศบาลต าบลตลาดโดยจ่ายเปน็ค่า
ตอบแทนวทิยากร, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม, ค่า
วสัดุอุปกรณ์,  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ, ค่าที่พกั 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 1 คร้ัง

๕๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จ่ายเปน็ค่าจ้างเหมายานพาหนะ, ที่พกั, ค่าตอบแทน           50,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / /

จริยธรรมในการปอ้งกันการทจุริต วทิยากร,  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม, ค่าวสัดุอุปกรณ์
ที่จ าเปน็ และเกี่ยวข้องกับโครงการ

แนวทางที ่๑ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและพัฒนาระบบนิการสาธารณะสู่ประชาชน
ยุทศาสตร์ 4  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

๕๒ โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมใหค้วามรู้             30,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / /
พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ เกี่ยวกับพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ราชการ พ.ศ. 2540 โดยจ่ายเปน็ค่าอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม  ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็และ
เกี่ยวข้องกับโครงการ  จ านวน 1 คร้ัง

๕๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังขององค์กร           500,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

 ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตามที่กฏหมายก าหนด 
กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าหน่งที่วา่ง 
อีกทั้งให ้ความร่วมมือในการประชาสัมพนัธก์าร
รณรงค์ หรือการใหข้้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ใหท้ราบถึงสิทธแิละหน้าที่และการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองในการเลือกต้ัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปน็ต้นจ านวน 1 ปงีบประมาณ

ยุทศาสตร์ 4  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
แนวทางที ่๑ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและพัฒนาระบบนิการสาธารณะสู่ประชาชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

54 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ all in  จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ all in one  ๓๔,๐๐๐  ทต.ตลาด กอง / /
one ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง การศึกษา

55 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ Multifuction   จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ Multifuction  ๗,๙๐๐ ทต.ตลาด กอง / / /
แบบฉีดหมึก (inkjet)  แบบฉีดหมึก (inkjet) จ านวน  1  เคร่ือง การศึกษา

56 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้  จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้  ขนาด 800 VA   ๕,๐๐๐ ทต.ตลาด กอง / / /
 ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง การศึกษา

57 จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว ๕,๐๐๐ ทต.ตลาด ส านักปลัด / /

58 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ(มีระบบฟอก จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ(มีระบบฟอกอากาศ) ชนิดติดผนัง ๑๕๕,๐๐๐ ทต.ตลาด ส านักปลัด / / /

อากาศ) ชนิดติดผนัง พร้อมติดต้ัง  พร้อมติดต้ังขนาด 24,000 บทียีู จ านวน 5  เคร่ือง
59 ซ้ือโต๊ะท างาน   ซ้ือโต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว ๑๕,๐๐๐ ทต.ตลาด ส านักปลัด / /

ยุทศาสตร์ 4  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
แนวทางที ่๒ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและพัฒนาความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการท้องถ่ิน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

60 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ all in one  ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง ๓๔,๐๐๐ ทต.ตลาด การศึกษา / /

61 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ Multifuction    แบบฉีดหมึก (inkjet) จ านวน  1  เคร่ือง ๗,๙๐๐ ทต.ตลาด การศึกษา / /

62 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้    ขนาด 800 VA  จ านวน 2 เคร่ือง ๕,๐๐๐ ทต.ตลาด การศึกษา / /

63 ซ้ือถังน้ าแข็ง ขนาด 100 ลิตร  จ านวน  1  ถัง ราคา 2,500 บาท               6,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / /
ขนาด 200 ลิตร  จ านวน  1  ถัง ราคา 3,500 บาท

๖๔ จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน    จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน   จ านวน 1 ตัว  ๕,๐๐๐ ทต.ตลาด กองช่าง / / /
65 จัดซ้ือตู้เอกสาร แบบบานเล่ือนชนิด 2 บานประตู มอก. พร้อมฐาน  ๑๙,๕๐๐ ทต.ตลาด กองช่าง / / /

จ านวน 3 หลัง
๖๖ ซ้ือโต๊ะท างาน ซ้ือโต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว ๑๐,๐๐๐  ทต.ตลาด กองช่าง / / /

ยุทศาสตร์ 4  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
แนวทางที ่๒ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและพัฒนาความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการท้องถ่ิน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

67 จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิด แบบมุงมองคงที่ส าหรับติดต้ัง ภายนอกอาคาร ๑๖๕,๐๐๐ ทต.ตลาด กองช่าง / / /
เครือข่าย ส าหรับใช้ในการรักษาความปลอดภยั จ านวน 5 ตัว

๖๘ จัดซ้ืออุปกรณ์บนัทกึภาพ จัดซ้ืออุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network  ๒๔,๐๐๐ ทต.ตลาด กองช่าง / / /
Video  Recorder) แบบ 8  ช่อง  จ านวน 1 ตัว

๖๙ จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE  (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง  ๙,๕๐๐ ทต.ตลาด กองช่าง / / /
๗๐ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA จ านวน 1 ชุด  ๕,๙๐๐ ทต.ตลาด กองช่าง / / /
๗๑ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ALL In One ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 2 เคร่ือง ๔๖,๐๐๐ ทต.ตลาด กองช่าง / / /

๗๒ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ALL In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง ๑๗,๐๐๐ ทต.ตลาด กองช่าง / / /

แนวทางที ่๒ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและพัฒนาความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการท้องถ่ิน
ยุทศาสตร์ 4  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

73 โครงการระงับอัคคีภยัในครัวเรือน จัดโครงการฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ต าบลตลาด             30,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /

จ านวน 1 คร้ัง

74 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ต้ังจุดบริการช่วงเทศกาลเพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง             16,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / /
ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ ถนนรวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบลตลอดปี

ยุทศาสตร์ 5 การพัฒนาดา้นการกระจายอ านาจตามนโยบายของรัฐบาล

ยุทศาสตร์ 5 การพัฒนาดา้นการกระจายอ านาจตามนโยบายของรัฐบาล
แนวทางที ่๑ สนับสนุนการจัดระเบียบชมุชน ลดปัญหาความรุนแรง อาชญากรรม ยาเสพตดิ เพ่ิมความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

แนวทางที ่2 ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีสรุปโครงการ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

75 โครงการส่งเสริมความร่วมมือและ ด าเนินการตามหนังสือจ.นม.             30,000 ทต.ตลาด กอง /

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 0017.2/ว 7704 เร่ืองการด าเนิน สาธารณสุข

พนัธุกรรมพชือนัเนอืงจากพระราชด าริ งานสนองพระราชด าริโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อนุรักษพ์นัธกุรรมพชืฯ

สยามบรมราชกุมารี
๗๖ โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีน           100,000 ทต.ตลาด กองคลัง / / / / / / / / / / / /

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ทรัพย์สิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการส ารวจที่ดิน , ค่าจ้าง

บคุคลากรปรับปรุงข้อมูล ค่าโปรแกรมต่างๆ , ค่าคัดลอก

ข้อมูลจากที่ดิน , ค่าส ารวจ้อมูลภาคสนาม ฯลฯ
 จ านวน 1 ปงีบประมาณ

แนวทางที ่๑ ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมกับกลุ่มอาชพี และสนับสนุนโครงการตามแนว
ยุทศาสตร์ ๖ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
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