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1 858,030  ทต.ตลาด กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

2 โครงการนิเทศระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนของ ศพด.ทต.ตลาด

ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศระบบประกันคุณภาพหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของศพด.ทต.ตลาด

5,000  ทต.ตลาด กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

3 โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
อาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่เด็กปฐมวยัใน
 ศพด.ทต.ตลาด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ 
ศพด.ทต.ตลาด

212,700  ทต.ตลาด กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

หน้า 6

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทศาสตร์ ๑  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
แนวทางที ่๑ สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรมแลประเพณีท้องถ่ิน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาด
1.1 โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็กปฐมวยัใน ศพด.ทต.ตลาด จ านวน   543,900 บาท
1.2 โครงการบริหารจัดการค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.ทต.ตลาด(รายหวั) จ านวน 188,700 บาท
1.3 โครงการบริหารจัดการค่าจัดการศึกษาส าหรับ ศพด.ทต.ตลาด  จ านวน 125,430 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. 2563 พ.ศ. 2564

4 โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
อาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธกิารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ 
โรงเรียนบา้นบ ุ(ประชารัฐพฒันา)

847,000  ทต.ตลาด กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่นักเรียนโรงเรียนบา้นบ(ุประชา
รัฐพฒันา)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารกลางวนั ใหแ้ก่
โรงเรียนบา้นบ ุ(ประชารัฐพฒันา)

1,768,000 โรงเรียนบา้นบฯุ กองการศึกษา / / / / / / / / / / / /

6 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 25,000  ทต.ตลาด กองการศึกษา /
7 โครงการจัดงานวนัเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดงานวนั

เข้าพรรษา
25,000      วดัโคกฯ   

 วดักระฉอด
กองการศึกษา /

8 โครงการจัดงานประเพณีวนัลอย   
กระทง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดงาน
ประเพณีวนัลอยกระทง

100,000    วดัโคกฯ    
วดักระฉอด

กองการศึกษา /

หน้า 7

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. 2563 พ.ศ. 2564

9 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดงาน
ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

80,000 ร.ร.บา้นบฯุ กองการศึกษา /

10 โครงการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบสาน 
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังปติมากรรมนูนต่ า บริเวณด้านหน้า
ประตูทางเข้าเทศบาลต าบลตลาด รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลตลาดก าหนด 

100,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /

หน้า 8

ยุทศาสตร์ ๑  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
แนวทางที ่๑ สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อนุรักษ์วัฒนธรรมแลประเพณีท้องถ่ิน
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

11 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้ใหแ้ก่ผู้สูงอาย ุ 

8,800,000  ทต.ตลาด ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

12 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุน
สวสัดิการ ทางสังคมใหแ้ก่ผู้พกิารหรือทพุพลภาพ (ส านัก
ปลัด) ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

2,655,000  ทต.ตลาด ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

13 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์  เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน   
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ติด
เชื้อเอดส์ ฯลฯ เปน็ต้น (ส านักปลัด)ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง  

36,000  ทต.ตลาด ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

14 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปี
เทศบาลต าบลตลาด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการแข่งขัน
กีฬาประจ าปเีทศบาลต าบลตลาด

200,000 ทต.ตลาด การศึกษา /

15 โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันในทกุระดับ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสนับสนุน
ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในทกุระดับ

30,000 ทต.ตลาด การศึกษา / / / / / / / / / / / /

หน้า 9

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. 2563 พ.ศ. 2564

๑๖ โครงการเงินอุดหนุนส าหรับส ารวจ
ข้อมูลและขึ้นทะเบยีนสัตวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรคปลอดภยัคน
ปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ์
อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน
 วรขัตติยราชนารี

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาในการส ารวจข้อมูลจ านวน
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ  6 บาท/ปี
 ปลีะ2 คร้ัง ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

60,000 ทต.ตลาด กอง
สาธารณสุข

/

๑๗ โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์ เช่น  ค่าสมนาคุณวทิยากร 
ค่าอาหาร และน้ าด่ืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะฯลฯ  

50,000 ทต.ตลาด สาธารณสุขฯ /

หน้า 10

ยุทศาสตร์ ๑  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
แนวทางที ่๒ ส่งเสริมสุขภาพ อนามยั กีฬา นันทนาการ และสวัสดกิารสังคม

ยุทศาสตร์ ๑  การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

๑๘ โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
ขับเคล่ือนโครงการสัตวป์ลอดโรค  
คนปลอดภยั  จากโรคพษิสุนัขบา้
ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟา้
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี 
 กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติย
ราชนารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวคัซีนและอุปกรณ์ใน
การฉีด เพื่อปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ตัวละ 30 
บาท  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

60,000 ทต.ตลาด กอง
สาธารณสุข

/

๑๙ เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าสนับสนุนใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น/
คณะกรรมการชุมชน  จัดท าโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข    

160,000 ทต.ตลาด กอง
สาธารณสุข

/

๒๐ โครงการเฝ้าระวงัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวงัและควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และ
การแพทย์น้ ายาพน่หมอกควนั ทรายอะเบท ฯลฯ

100,000 ทต.ตลาด กอง
สาธารณสุข

/

หน้า 11

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางที ่๒ ส่งเสริมสุขภาพ อนามยั กีฬา นันทนาการ และสวัสดกิารสังคม



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

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

21 ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ K

เพื่อจ่ายเปน็ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK) ใหแ้ก่ผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างที่ท าสัญญา
แบบปรับราคาได้  (ค่า K) กับเทศบาลต าบลตลาด

        400,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบ  
ล าบริบรูณ์ฝ่ังขวาจากบา้นนางสาว
ประนอม ช านาญเพยีร ถึงถนนสาย ฉ
 ชุมชนโพธิแ์สนสุข บา้นโพธิ ์หมู่4

กวา้ง  4 ม. ยาว 790ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกวา่3,160 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. 
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 71.10 ลบ.ม  รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด

     1,799,232 ทต.ตลาด กองช่าง /

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวดัโคกตลาด 3 ชุมชนวดั
โคกตลาด บา้นบ ุหมู่ 1 ต าบลตลาด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดั
นครราชสีมา

ขนาดกวา้ง 2.50 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 162.50 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างวางทอ่
ระบายน้ า Ø 0.40 ม.ยาว 65 ม.  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลตลาดก าหนด

        216,340 ทต.ตลาด กองช่าง /

24 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลตลาด

ขนาดกวา้ง 10 ม.ยาว 16 ม. สูงถึงยอดหลังคา 8 ม.
รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด 

     1,021,899 ทต.ตลาด กองช่าง /

หน้า 12

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.

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

25 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้น
ตลาด สายเลียบคลองชลประทานสุร
นารี - โนนทพัม้าสามัคคีฝ่ังซ้าย ช่วงที่
 3 ชุมชนโนนทพัม้าสามัคคี บา้น
ตลาด ม.3

ผิวจราจร กวา้ง  4 ม.  ยาว  1,650  ม. หนา 0.15 ม.
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 990 ลบ.ม.  พร้อมปา้ย
โครงการและปา้ยประชาสัมพนัธ ์ รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตลาดก าหนด

        886,799 ทต.ตลาด กองช่าง /

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยูจากตู้โทรศัพท ์ซอยใจเย็นไป
ซอยร่วมพฒันา ชุมชนร่วมใจพฒันา 
บา้นหนองตะคลอง หมู่  7

ขนาดกวา้ง 0.50  ม. ยาว 372 ม. ลึก 0.60 ม. พร้อม
ฝาปดิ คสล. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบลตลาด
ก าหนด 

        889,907 ทต.ตลาด กองช่าง /

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู ชุมชนประชาสามัคคี  จาก
ศาลาเอนกประสงค์ เชื่อมรางเดิม 
บา้นบ ุหมู่ 2

ขนาดปากรางขนาดกวา้ง 0.50 ม. ยาว70 ม.   ลึก  
0.60 ม. พร้อมฝาปดิ คสล. รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลตลาดก าหนด

        172,915 ทต.ตลาด กองช่าง /

หน้า 13

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.

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

28 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. 
ถนนลาดยาง สายบา้นบ-ุลองตอง 
หน้าซอยโบราณ บา้นบ ุหมู่ 2

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ยาว 9 ม. พร้อมบอ่พกั
ขนาด 1.9x 1.5x 2 ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลตลาดก าหนด

          80,233 ทต.ตลาด กองช่าง /

29 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. 
พร้อมบอ่พกั คสล . ซอยประชา
สามัคคี 3 ชุมชนประชารัฐ บา้นบ ุหมู่
 2

ขนาดØ 0.60 ม.พร้อมบอ่พกั คสล.ขนาด 1x1x1.4 ม. 
จ านวน 12 บอ่ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาว
รวมบอ่พกั 123 ม. รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบล
ตลาดก าหนด

        398,362 ทต.ตลาด กองช่าง /

30 ครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งบา้น
ตลาด ชุมชนสุรนารีร่วมใจจากเดิมไป
โรงเรียนบญุวฒันา 2 บา้นตลาด 
หมู ่3 

ระยะทาง  1,400 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลตลาดก าหนด

        350,000 ทต.ตลาด กองช่าง /

31 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่ง ภายใน
ชุมชนราษฎร์บ ารุง บา้นราษฎร์
ประสงค์ หมู ่6     

 ติดต้ังโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง จ านวน 14 จุด รายละเอียด
ตามแบบเทศบาล

          50,000 ทต.ตลาด กองช่าง /

หน้า 14

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.

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

32 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล.เลียบ
ถนนสายบา้นบ ุ- ลองตอง จากแยก
บา้นยุ้ง ม.7 บ.หนองตะคลอง - 
คลองส่งน้ าชลประทานหลังวดักระ
ฉอด บา้นกระฉอด หมู่ 5

คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. ยาวรวมบอ่พกั 630 ม.  พร้อม
บอ่พกั คสล.ขนาด 1.2x 1.2 x 1.6 ม รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลต าบลตลาดก าหนด 

     2,741,458 ทต.ตลาด กองช่าง /

33 โครงการวางทอ่ระบายน้ า ซอยแจ้ง
สวา่ง ชุมชนสุขสบาย  บา้นราษฎร์
ประสงค์ หมู่ 6

ทอ่ขนาด Ø 0.60 ม.พร้อมบอ่พกั คสล.ขนาด 1x1x1.4 
ม.  จ านวน  31  บอ่ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ความ
ยาวทอ่รวมบอ่พกั 313 ม.รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลตลาดก าหนด

     1,020,755 ทต.ตลาด กองช่าง /

34 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย
น้ าประปาส่วนภมูิภาค ซอยประชารัฐ
สามัคคี 4 บา้นบ ุหมู ่2 บา้นบ ุ-
ถนนหนองจาน ชุมชนโพธิแ์สนสุข 
บา้นโพธิ ์หมู่ที ่4

ความยาว 340 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลต าบล
ตลาดก าหนด

        135,000 ทต.ตลาด กองช่าง /

หน้า 15

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.

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

35 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้ส่องสวา่ง ชุมชนโนนทพั
ม้าสามัคคี  ต่อจากสุรนารีเดิมไปถนน
ตัดใหม ่ บา้นตลาด หมู ่3

ระยะทาง 1,400 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลตลาดก าหนด

        413,000 ทต.ตลาด กองช่าง /

36 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่ง
ซอย 1 -8 ช่วงกลางซอยและทา้ย
ซอย ชุมชนเพชรลดา บา้นราษฎร์
ประสงค์ หมู ่6 

  ติดต้ังโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง จ านวน 12 จุด ายละเอียด
ตามแบบเทศบาล

          50,000 ทต.ตลาด กองช่าง /

หน้า 16

แนวทางที ่๑ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความตอ้งการของประชาชน

ยุทศาสตร์ 3  การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม



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

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

๓๗ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน   เช่น ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าวสัดุ ฯลฯ 

100,000 ทต.ตลาด สาธารณสุขฯ /

หน้า 17

แนวทางที ่2  การแก้ปัญหาขยะและควบคุมน้ าเสียภายในชมุชน

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.

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

250,000  ทต.ตลาด ส านักปลัด
1. โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูล (ในหลวงรัชกาลที่ 10)    100,000 บาท

/

 2. โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิจต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง 50,000 บาท

/

3. โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทดิาพระบรมราชีนี 80,000 บาท

/

4. ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ - ส่งเสด็จ 20,000 บาท / / / / / / / / / / / /

หน้า 18

38

ยุทศาสตร์ 4  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพธิี

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.

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

๓๙ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตามที่กฏหมายก าหนด กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่วา่ง อีกทั้งใหค้วาม
ร่วมมือในการประชาสัมพนัธ ์การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนใหท้ราบถึงสิทธแิละหน้าที่และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ัง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปน็ต้น

500,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / / / / / / / / / / / /

หน้า 19

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.

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

40 โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทจุริต

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทจุริต โดยจ่ายเปน็ค่าสมนาคุณวทิยากร,  ค่าอาหาร,  
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม, ค่าวสัดุและอุปกรณ์,         
ค่ายานพาหนะ,  ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็   
ในการฝึกอบรม ฯลฯ เปน็ต้น

100,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /

๔๑ โครงการจัดงานวนัเทศบาล ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวนัเทศบาล เช่น  ค่าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์, ค่าชุดสังฆทาน และเคร่ืองไทยทาน, 
ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารเล้ียงพระเพลตามโครงการ,     
ค่าน้ าด่ืม, ค่าวสัดุ  

10,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /

42 ค่าจ้างที่ปรึกษา จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วจิัย ประเมินผลหรือพฒันาระบบ
ต่างๆซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภณัฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างพฒันาระบบต่างๆเพื่อด าเนินการส ารวจความ
พงึพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลตลาด ฯลฯ 
จ านวน 1 คร้ัง / ปงีบประมาณ

25,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /

หน้า 20

ยุทศาสตร์ 5 การพัฒนาดา้นการกระจายอ านาจตามนโยบายของรัฐบาล

แนวทางที ่2 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและพัฒนาความ สามารถองค์กรในการบริหารจัดการท้องถ่ิน



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

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

43 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

ต้ังจุดบริการช่วงเทศกาลเพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง
ถนนรวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบลตลอดปี

20,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด / /

44 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง เติม
น้ ายาเคร่ืองดับเพลิง อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเคร่ือง
ดับเพลิง ฯลฯ 

50,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /

45 โครงการอบรมการระงับอัคคีภยัและ
อพยพหนีไฟในสถานศึกษา

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการระงับอัคคีภยั
และอพยพหนีไฟในสถานศึกษา โดยจ่ายเปน็ค่าสมนาคุณ
วทิยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม,  ค่าวสัดุ
และอุปกรณ์,  ค่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พกั  และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเปน็ในการฝึกอบรม ฯลฯ เปน็ต้น

40,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /

หน้า 21

ยุทศาสตร์ 5 การพัฒนาดา้นการกระจายอ านาจตามนโยบายของรัฐบาล

 แนวทางที ่1 การส่งเสริมความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน



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

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

46 โครงการซ้อมแผนปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั โดยจ่ายเปน็ค่าสมนาคุณวทิยากร, 
ค่าอาหาร, ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม,  ค่าวสัดุและ
อุปกรณ์,  ค่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเปน็ในการฝึกอบรม ฯลฯ เปน็ต้น

50,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /

หน้า 22

แนวทางที ่2 การส่งเสริมมาตรการป้องกันยาเสพตดิ ลดความรุนแรงในครอบครัว และบรรเทาสาธารณภัย

ยุทศาสตร์ ๖ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ



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

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

๔๗ โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการส ารวจที่ดิน , ค่าจ้าง
บคุคลากรปรับปรุงข้อมูล ค่าโปรแกรมต่างๆ , ค่าคัดลอก
ข้อมูลจากที่ดิน , ค่าส ารวจ้อมูลภาคสนาม ฯลฯ

100,000 ทต.ตลาด กองคลัง /

48 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ศึกษาดูงานด้านการเกษตร

โดยจ่ายเปน็ค่าสมนาคุณวทิยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืม, ค่าวสัดุ  ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์, 
ค่ายานพาหนะ, และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการฝึกอบรม 

100,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /

หน้า 23

ยุทศาสตร์ ๖ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

 แนวทางที ่๑ ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมกับกลุ่มอาชพี 



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

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

49 โครงการเสริมสร้างการพฒันาทอ้งถิ่น
 อย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการพฒันา
ทอ้งถิ่น อย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โดยจ่ายเปน็ค่าสมนาคุณวทิยากร
, ค่าอาหาร,  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม,  ค่าวสัดุและ
อุปกรณ์,  ค่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเปน็ในการฝึกอบรม  ฯลฯ    เปน็ต้น

500,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /

หน้า 24

 แนวทางที ่2 สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริฯ

บัญชกีารจัดหาครุภัณฑ์ 



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

  บัญชีโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินงาน
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

50 จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกทรงสูง ส าหรับงานส านักงาน ตอนบนบานเล่ือน กระจกและ
ตอนล่างบานทบึ   มีกุญแจล็อกทั้งบนและล่าง ราคาตาม
ทอ้งตลาด จ านวน 2 หลัง

12,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด

/
51 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกวา่  4.5 ฟตุ ขนาดความยาวโต๊ะไม่น้อย

กวา่ 137.2 ซม.ขนาดความลึกไม่น้อยกวา่  66  ซม.
ขนาดความกวา้งไม่น้อยกวา่  75  ซม. มีล้ินชักตรงกลาง  
1  ล้ินชัก มีกุณแจล็อกได้มีล้ินชัก 3 ช่อง ทั้ง 2 ข้าง
ด้านซ้ายและด้านขวา พร้อมกุณแจล็อกได้ทั้ง 2 ข้าง 
จ านวน 1  ตัว ราคาตามทอ้งตลาด

6,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /

52 จัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล)            
แบบดับเบิ้ลแค็บ

 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 กิโลวตัต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ  รายละเอียดตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
 จ านวน 1 คัน

854,000 ทต.ตลาด กองช่าง /
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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. 2563 พ.ศ. 2564

53 จัดซ้ือพดัลมติดผนัง ขนาดใบพดั 18 นิ้ว  จ านวน 2  เคร่ือง  ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

4,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /

54 จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ขนาด 5 กิโลวตัต์ขึ้นไป เปน็เคร่ืองยนต์ดีเซล   
รายละเอียดตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จ านวน 1  เคร่ือง

52,000 ทต.ตลาด กองช่าง /

55 จัดซ้ือเคร่ืองปั๊มน้ าจุ่มเอนกประสงค์ ขนาดกลาง ขนาด 220 V   รายละเอียดตามราคาทอ้ง 
ตลาด จ านวน 1 เคร่ือง

5,500 ทต.ตลาด กองช่าง /

56 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ALL In 
One ส าหรับงานประมวลผล

คอมพวิเตอร์ ALL In One ส าหรับงานประมวลผล
รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  
จ านวน  1   เคร่ือง

23,000 ทต.ตลาด กองช่าง /

57 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า

รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภณฑ์คอมพวิเตอร์  
จ านวน  1   เคร่ือง

2,600 ทต.ตลาด กองช่าง /

58 จัดซ้ือเคร่ืองคอร่ิง ก าลังไฟฟา้ไม่น้อยกวา่ 3000 วตัต์ ขนาดดอกเจาะสูงสุด
ไม่น้อยกวา่ 5 นิ้ว พร้อมดอกเจาะคอนกรีต  จ านวน  1   
เคร่ือง ราคาตามทอ้งตลาด

35,000 ทต.ตลาด กองช่าง /
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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. 2563 พ.ศ. 2564
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59  1.เก้าอี้ส าหรับประธานสภาฯ จ านวน 1 ตัว                
2.เก้าอี้สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาล จ านวน 16 ตัว
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้                                      -  
เก้าอี้หุ้มด้วยหนังเทยีมสีด า                               -  
ปรับระดับความสูง – ต่ า  ด้วยระบบไฮโดรลิก           -  
ระบบปรับโยกทั้งตัว สามารถปรับความแข็ง-อ่อน        
ของการเอนโยกได้                                          - 
เก้าอี้ท างาน ขนาดคกวา้งไม่น้อยกวา่ 68 ซม. ลึกไม่น้อย
กวา่ 71  ซม. x สูงไม่น้อยกวา่ 113-123 ซม.  ราคา
ตามทอ้งตลาด

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 77,000 ทต.ตลาด ส านักปลัด /














































