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

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 116 ม. หนา0.15 ม. หรือมี ๒๔๘,๐๐๐ ชุมชนสุขสบาย กองช่าง /
เหล็ก ชุมชนสุขสบาย ซอยรุ่งเรือง พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 464 ตารางเมตร  พร้อมปา้ย
บา้นราษฎร์ประสงค์  หมู่ที่ 6 โครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ์ รายละเอียดตามแบบ 

ทต.ตลาด ก าหนดงบประมาณ  248,000.-บาท 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15  ๔๗๐,๐๐๐ ชุมชนประชา กองช่าง /

เหล็ก หมู่ที ่2 บา้นบ ุชุมชนประชา เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกวา่  840  ตารางเมตร ไหล่ทาง รัฐพฒันา
รัฐพฒันา  เส้นหน้ารร.สอนขับรถยูดี หนิคลุกทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อมปา้ยโครงการ 
ไดวเ์วอร์ และปา้ยประชาสัมพนัธ ์รายละเอียดตามแบบเทศบาล

ต าบลตลาดก าหนด
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือ         257,000 ชุมชนปู่ตา กองช่าง /

เหล็ก หมู่ที ่8   บา้นบพุฒันา ชุมชน มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 480 ตารางเมตร พร้อมปา้ย ร่วมใจพฒันา
ปู่ตาร่วมใจพฒันา  ซอยพนัตรีวรียุทธ โครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ์ รายละเอียดตามแบบ 

ทต. ตลาด ก าหนด 

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที ่๑ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ. 2561 ฉบบัเพิ่มเติมคร้ังที่ 1   หน้า 7

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕61 ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 1

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

หน่วยงาน
ด าเนินการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
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4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว  233  เมตร  หนา 0.15         522,000 ชุมชนวดั กองช่าง /
เสริม เหล็ก  หมู่ที ่1 บา้นบ ุชุมชน เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 932 ตร.ม. หนิคลุกไหล่ โคกตลาด
วดัโคกตลาด  ซอยสวนปา่ ทางทั้ง   2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร   พร้อมปา้ยโครงการ

และปา้ยประชาสัมพนัธ ์  รายละเอียดตามแบบเทศบาล 
ต าบลตลาดก าหนด

5 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก  ขนาดกวา้ง 3.00  ม.   ยาว 370 ม. หนา 0.10 ม.             143,000 ชุมชนโนนทพั กองช่าง /
ซอยโนนทพัม้าสามัคคี 14  หมู่ที ่3 ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 111 ลบ.ม.  พร้อมปา้ย ม้าสามัคคี
บา้นตลาด ชุมชนโนนทพัม้าสามัคคี โครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ์  รายละเอียดตามแบบ   

ทต.ตลาดก าหนด
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ขนาดปากรางกวา้ง 0.50 ม. ยาว 150 ม. ลึก 0.60 ม.         439,000 ชุมชนปู่ตา กองช่าง /

ค.ส.ล. รูปตัวย ู หมู่ที ่8  บา้นบุ  ฝาปดิ ค.ส.ล. พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย ร่วมใจพฒันา
พฒันา ชุมชนปู่ตาร่วมใจพฒันา   ประชาสัมพนัธ ์ รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก าหนด
ซอยช่างจอยไปส่ีแยกบา้นยายเลียบ รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก าหนด

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 56 เมตร ลึก 0.60 เมตร         166,000 ชุมชนวดั กองช่าง /
หมู่ที ่1 บา้นบ ุ ชุมชนวดัโคกตลาด   และฝาปดิ คสล.  ปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ์    โคกตลาด
ซอยม่วงเขียว (เล้ียวซ้าย) รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด  
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8 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม) ขยายถนน คสล. สองข้าง ๆ ละ 1 เมตร  ยาว 85 เมตร            86,000 ชุมชนโพธิ์ กองช่าง /
เหล็ก ซอยหนองจาน  หมู่ที ่ 4    หนา 0.15 เมตร  พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชา แสนสุข

บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข (ช่วงที ่2 สัมพนัธ ์รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,055 เมตร หนา 0.15       2,129,000 ชุมชนโพธิ์ กองช่าง /

เหล็ก  หมู่ที ่4  บา้นโพธิ์    เมตร ไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.20 ม. พื้นที่ด าเนินการ แสนสุข

บา้น น.ส.ประนอม - เหมืองเกสร  ไม่น้อยกวา่ 4,220 ตารางเมตร พร้อมปา้ยโครงการและ
(คลองส่งน้ า ม.3,4) ปา้ยประชาสัมพนัธร์ายละเอียดตามแบบทต.ตลาดก าหนด

10 โครงการถมดินที่สาธารณประโยชน ์  พื้นที่ดินถมไม่น้อยกวา่ 425 ตรม. หรือมีปริมาตรดินถม         124,000 ชุมชนกระฉอด กองช่าง /
บริเวณด้านหลังส านักงานเทศบาล   ไม่น้อยกวา่ 850 ลบ.ม. ปา้ยโครงการและปา้ย สามัคคี
หมู่ที ่5 บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอด ประชาสัมพนัธ์

สามัคคี
11 โครงการวางทอ่ระบายน้ า ซอยโพธิ์ วางทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60         429,000   ชุมชนโพธิ ์   กองช่าง /

แสนสุข หมู่ที ่4 บา้นโพธิ์  ชุมชนโพธิ์ เมตร ยาว 160  เมตร  บอ่พกักวา้ง 1.00 เมตร ยาว  แสนสุข
แสนสุข  1.00 เมตร ลึก 1.40 เมตร  ปา้ยโครงการและปา้ย

ประชาสัมพนัธ ์ รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด ก าหนด
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12 โครงการวางทอ่ระบายน้ า หมู่ที ่3   ทอ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 44 เมตร          113,000 ชุมชนตลาด กองช่าง /
หลังย่าโม ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี  บอ่พกัขนาด 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 1.40 เมตร ราษฎร์สามัคคี

พร้อมปา้ยโครงการและ ปา้ยประชาสัมพนัธ์

ตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด

๕,๑๒๖,๐๐๐ บาทจ านวนทั้งสิ้น   12   โครงการ   งบประมาณ
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13 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุ(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ(4ประตู) ขนาด 1 ตัน ๘๑๔,๐๐๐  ทต.ตลาด กองช่าง /
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ

๘๑๔,๐๐๐ บาท

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห ์ ขนาด 1.5 นิ้ว   ๒๐,๐๐๐ ทต.ตลาด ส านักปลัด /
จ านวน 2  เส้น ราคาตามทอ้งตลาด 

๒๐,๐๐๐ บาท

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ. 2561 ฉบบัเพิ่มเติมคร้ังที่ 1   หน้า 10

ยุทศาสตร์ 5 การพัฒนาดา้นการกระจายอ านาจตามนโยบายของรัฐบาล
แนวทางที ่๑ สนับสนุนการจัดระเบียบชมุชน ลดปัญหาความรุนแรง อาชญากรรม ยาเสพตดิ เพ่ิมความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

ยุทศาสตร์ 4  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
แนวทางที ่๒ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและพัฒนาความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการท้องถ่ิน

จ านวนทั้งสิ้น   1   โครงการ   งบประมาณ

จ านวนทั้งสิ้น   1   โครงการ   งบประมาณ
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61 - 64         (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

ฉบับเพิม่เติมคร้ังที่ 2   หน้า 16

หน้า 10  ขอ้ 12

61 - 64        (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที่ 2  หน้า 16

หน้า 16  ขอ้ 27

 61 - 64       (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

ฉบับเพิม่เติมคร้ังที่ 2 หน้า 16

หน้า 18  ขอ้ 34

รายละเอียด

แผนฯ เทศบญัฯ



รายละเอียด

แผนฯ เทศบญัฯ

 61 - 64    (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

ฉบับเพิม่เติมคร้ังที่ 2  หน้า 17

หน้า 15  ขอ้  26

 61 - 64         (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

ฉบับเพิม่เติมคร้ังที่ 2  หน้า 17

หน้า 6  ขอ้ 4

       61 - 64         (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

หน้า 82  ขอ้ 138   หน้า 17

       61 - 64        (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

หน้า 40  ขอ้ 30  หน้า 17



รายละเอียด

แผนฯ เทศบญัฯ

61 - 64         (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

ฉบับเพิม่เติมคร้ังที่ 2   หน้า 17

หน้า 8  ขอ้ 8 

        61 - 64   (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

หน้า 106  ขอ้  256  หน้า 18

61 - 64       (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

เพิม่เติมคร้ังที่ 1   หน้า 18

หน้า  38 ล าดับที่
205

      61 - 64       (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที่1  หน้า 18

หน้า 20  ขอ้ 82



รายละเอียด

แผนฯ เทศบญัฯ

         61 - 64  (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

ฉบับเพิม่เติมคร้ังที่ 2  หน้า 18

หน้า 8 ขอ้ 7



รายละเอียด

แผนฯ เทศบญัฯ

61- 64  ฉบับ      (เพิม่เติม) ฉบับที ่1

เพิม่เติมคร้ังที่ 1  หน้า 15

หน้าที่  33  ขอ้ 172

61- 64  เพิม่เติม ฉบับที ่1

เพิม่เติมคร้ังที่ 1  หน้า 14



รายละเอียด

แผนฯ เทศบญัฯ

ขอ้ 179 หน้า 34


