
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน งบกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้าง

หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง

ถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 31  ข้อ 1 และเทศบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 56

9,709,200 ทต.ตลาด สำนักปลัด / / / / / / / / / / / /

2 เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการ

ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปรากฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566 - 2570  หน้า 31 ข้อ 2 และ

เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา้ 56

2,846,400 ทต.ตลาด สำนักปลัด / / / / / / / / / / / /

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนไม่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้ด้อยโอกาส  เช่น ผู้ติดเชื้อ

เอดส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570 

หน้า 31  ข้อ 3 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน้า 57

36,000 ทต.ตลาด สำนักปลัด / / / / / / / / / / / /

รวมทั้งสิ้น 12,591,600
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

4 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการ                                      

- ค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ

เทศบาล 

- ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                             

- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                             

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  

1.1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล

ราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช

วโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

1.2 โครงการวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า  

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง               

1.3 โครงการวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า  

สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี                                

1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการรับ - ส่งเสด็จ               

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 31  

ข้อ 2 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 64

230,000 ทต.ตลาด สำนักปลัด / / / / / / / / / / / /
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

5 โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ

พัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน หลักสูตร พนักงาน

เทศบาลยุคใหม่ หัวใจ 4.0

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดู

งานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด โดย

จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุและ อุปกรณ์, ค่ายานพาหนะ, ค่าเช่า

ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 105 

 ข้อ 2 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 65  

400,000 ทต.ตลาด สำนักปลัด /    

6 โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ

ทุจริต

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ

ทุจริต  โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่า

อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุและอุปกรณ์,  ค่ายาน

พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จา่ยอื่นที่จำเป็นในการฝึก

อบรม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -

 2570  หน้า 108  ข้อ 2 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 

2566 หน้า 65 

200,000 ทต.ตลาด สำนักปลัด /

รวมทั้งสิ้น 830,000
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

7 โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจที่ดิน, ค่าจ้าง

บุคลากรปรับปรุงข้อมูล,  ค่าโปรแกรมต่างๆ, ค่าคัดลอก

ข้อมูลจากที่ดิน,  ค่าสำรวจข้อมูลภาคสนาม ฯลฯ ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2566 - 2570 หน้า 106 ข้อ 5 

และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา้ 71

450,000 ทต.ตลาด กองคลัง / / / /

รวมทั้งสิ้น 450,000
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการกระจายอำนาจตามนโยบายของรัฐบาล

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

8 โครงการซอ้มแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร,  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุและอุปกรณ์,  ค่ายาน

พาหนะ,  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึก

อบรม  ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -

 2570 หน้า  110  ข้อ 1 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 

2566 หน้า 77

60,000 ทต.ตลาด สำนักปลัด /

รวมทั้งสิ้น 60,000
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล

ในช่วงเทศกาลสำคัญ  เช่น เทศกาลปีใหมห่รือเทศกาล

สงกรานต์,  เป็นค่าตอบแทน, ค่าอาหารและน้ำดื่ม และค่า

ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง

ถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570   หน้า 110 ข้อ 5 และเทศบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 77

20,000 ทต.ตลาด สำนักปลัด / /

รวมทั้งสิ้น 20,000
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

10 โครงการนิเทศระบบประกันคุณภาพ

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

ตลาด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศระบบประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 33 ข้อ 8  และเทศบัญญัติงบ

ประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 85

5,000 ทต.ตลาด กองการ

ศึกษา

/ / / / / / / / / / / /

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลตลาด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เทศบาลตำบลตลาด (ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ  ต่อไปนี้   

1. โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัย

ใน ศพด.ทต.ตลาด  จำนวน 442,470 บาท

685,850 ทต.ตลาด กองการ

ศึกษา

/ / / / / / / / / / / /
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

2. โครงการบริหารจัดการค่าจัดการเรียนการ

สอน ศพด.ทต.ตลาด (รายหัว) จำนวน 146,20 บาท 

3. โครงการบริหารจัดการค่าจัดการศึกษา

สำหรับ ศพด.ทต.ตลาด จำนวน 97,180 บาท 

จำนวน 4 รายการ ดังนี้    

  3.1 ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3 ขวบ  

อัตราคนละ   200 บาท/ปี เป็นเงิน 17,200 บาท   3.2 ค่า

อุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3 ขวบ  

อัตรา  คนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน  17,200 บาท                    

3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 

 3 ขวบ อัตราคนละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน  25,800 บาท  

3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน 

 36,980 บาท สำหรับเด็กปฐมวัย  3  ขวบ อัตรา

คนละ 430 บาท/ปี                                                

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หนา้ 34  

ข้อ12 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 86
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

12 โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหาร

เสริม (นม)  ให้แก่นักเรียนในสถาน

ศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบุประชา

รัฐพัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  

หน้า 36 ข้อ 18 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน้า 87

845,100 ทต.ตลาด กองการ

ศึกษา

/ / / / / / / / / / / /

13 โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหาร

เสริม (นม)ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตำบลตลาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 

2566 - 2570 หน้า 35  ข้อ 15 และเทศบัญญัติงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 หน้า 87

164,800 ทต.ตลาด กองการ

ศึกษา

/ / / / / / / / / / / /

14 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่

นักเรียนโรงเรียนบ้านบุประชารัฐ

พัฒนา

อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบุประชา

รัฐพัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570   

หน้า 36 ข้อ  17  และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน้า 89

1,852,200 ทต.ตลาด กองการ

ศึกษา

/ / / / / / / / / / / /

รวมทั้งสิ้น 2,867,100
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

15 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจ

ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 

ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอด 

ภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิ 

ธานปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วลัยลักษณอัครราชกุมารี  กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาในการสำรวจ ข้อมูลจำนวน

สุนัข/แมว  ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของ  ตัวละ  6  บาท/

ปี  ปีละ  2  ครั้ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2566  

- 2570  หน้า 43  ข้อ 1 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 

2566 หน้า 90

20,000 ทต.ตลาด กอง      

สาธารณสุข

และสิ่ง

แวดล้อม

/ /

16 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

เมืองสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  และ

น้ำดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ฯลฯ  เป็นต้น ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 48 ข้อ 13 

และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา้ 93

100,000 ทต.ตลาด กอง      

สาธารณสุข

และสิ่ง

แวดล้อม

/
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

17 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจ 

ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน 

สัตว์ตามโครงการ สัตวป์ลอดโรค     

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานปณิธานศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ        

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณอัครราช  

กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน        

วรขัตติยราชนารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ 

ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมและควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้า ตัวละ  30  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง

ถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 44 ข้อ 4 และเทศบัญญัติงบ

ประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 93

60,000 ทต.ตลาด กอง      

สาธารณสุข

และสิ่ง

แวดล้อม

/ /

18 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่    

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าเจ้าวรขัตติยราช    

นารีเจ้าวรขัตติยราชนารี แนวทางโครง 

การตามพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ  

ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข  

เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมา 

ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง

ถิ่น พ.ศ.  2566 - 2570 หน้า 45 ข้อ 8  และเทศบัญญัติงบ

ประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 94

60,000 ทต.ตลาด กอง      

สาธารณสุข

และสิ่ง

แวดล้อม

/

16



  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

19 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้

เลือดออก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค 

ไข้เลือดออก เช่น  ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  

น้ำยาพ่นหมอกควันทรายอะเบท  ฯลฯ  เป็นต้น ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 45 ข้อ 6 และ

เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา้ 94

100,000 ทต.ตลาด กอง      

สาธารณสุข

และสิ่ง

แวดล้อม

/ / / / / /

20 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา      

ยาเสพติด To be number one 

(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)   

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทาง

โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด To be number one เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ฯลฯ ปรากฏ

ใน   และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 94

80,000 ทต.ตลาด กอง      

สาธารณสุข

และสิ่ง

แวดล้อม

/ /

21 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช

ประสงค์ ตามแนวทางโครงการตาม 

พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามแนว 

ทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมา 

ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง

ถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 45 ข้อ 7 และเทศบัญญัติงบ

ประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 95 

100,000 ทต.ตลาด กอง      

สาธารณสุข

และสิ่ง

แวดล้อม

/

17



  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

22 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่    

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช

นารีชุมชนกระฉอดสามัคคี  หมู่ที่  5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะ 

กรรมการชุมชน  ชุมชนกระฉอดสามัคคี  หมู่ที่ 5 ปรากฏใน

แผน พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 45 ข้อ 8 

และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา้ 95 

20,000 ทต.ตลาด กอง      

สาธารณสุข

และสิ่ง

แวดล้อม

/

23 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่    

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 

 ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจา้ฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย   

ราชนารี ชุมชนราษฎรบำรุง  หมู่ที่  6

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะ 

กรรมการชุมชน ชุมชนราษฎร์บำรุง  หมู่ที่  6 ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 46 ข้อ 10 

และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา้ 95 

20,000 ทต.ตลาด กอง      

สาธารณสุข

และสิ่ง

แวดล้อม

/
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

24 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่    

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 

 ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจา้ฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย    

ราชนารี ชุมชนสุขสบาย หมู่ที่  6

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะ 

กรรมการชุมชน  ชุมชนสุขสบาย  หมู่ที่  6 ปรากฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 46 ขอ้ 9 และ

เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา้ 96 

20,000 ทต.ตลาด กอง      

สาธารณสุข

และสิ่ง

แวดล้อม

/

รวมทั้งสิ้น 580,000
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

25 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ  

ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข  

เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมา 

ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 45 ข้อ 8 และเทศบัญัติงบ

ประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 94  

80,000 ทต.ตลาด กอง      

สาธารณสุข

และสิ่ง

แวดล้อม

/

รวมทั้งสิ้น 80,000
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน เคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

26 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

ส่วนภูมิภาค  ซอยหรรษา หมู่ที่ 6 

บ้าน ราษฎ์ประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค  

ซอยหรรษา หมู่ที่ 6 บ้านราษฎ์ประสงค์  ปรากฏในแผน 

พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  เปลี่ยนแปลง ฉบับ

ที่ 1 หน้า 9  ข้อ 9 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน้า 98 

69,900 ทต.ตลาด กองช่าง 

ทต.ตลาด

/ / / / / / / / / / / /

27 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

ส่วนภูมิภาค ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 

15 หมู่ที่ 3  บ้านตลาด

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วน

ภูมิภาค ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 15 หมู่ที่ 3  ปรากฏในแผน  

แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.  2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง 

 ฉบับที่ 1 ข้อ 6 หน้า 8 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 

2566 หน้า 98 

1,273,100 ทต.ตลาด กองช่าง 

ทต.ตลาด

/ / / / / / / / / / / /

28 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

ส่วนภูมิภาค  ซอยพิทักษ์  หมู่ที่ 8  

บ้านบุพัฒนา

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา 

ส่วนภูมิภาค ซอยพิทักษ์ หมู่ที่ 8 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง

ถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 ข้อ 5 

  หน้า 8 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 98 

352,900 ทต.ตลาด กองช่าง 

ทต.ตลาด

/ / / / / / / / / / / /
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน เคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

29 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

ส่วนภูมิภาค ซอยหนอง ตะคลอง - ศรี

พัฒนา  หมู่ที่ 7  บ้านหนองตะคลอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค  

ซอยหนองตะคลอง - ศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง  

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับ

ที่ 1 ข้อ 10 หน้า 10 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 

2566 หน้า 99

208,100 ทต.ตลาด กองช่าง 

ทต.ตลาด

/ / / / / / / / / / / /

30 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

ส่วนภูมิภาค ซอยอยู่ดี 1/1 หมู่ที่ 6 

บ้านราษฎร์ประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค  

ซอยอยู่ดี1/1 หมู่ที่ 6  บ้านราษฎร์ประสงค์ ปรากฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลงฉบับ

ที่ 1 หน้า 8 หน้า 9 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน้า 99

41,900 ทต.ตลาด กองช่าง 

ทต.ตลาด

/ / / / / / / / / / / /
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน เคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

31 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

ส่วนภูมิภาค ซอยถนนเลียบคลอง

บริบูรณ์ฝั่งซ้าย  หมู่ที่ 4  บ้านโพธิ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค   

ซอยถนนเลียบคลองบริบูรณ์ฝั่งซ้าย  หมู่ที่ 4  บ้านโพธิ์  

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับ

ที่ 1 ข้อ 7 หน้า 9 และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน้า 99

343,700 ทต.ตลาด กองช่าง 

ทต.ตลาด

/ / / / / / / / / / / /

รวมทั้งสิ้น 2,289,600
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

32 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุน    

สวัสดิการชุมชนเทศบาล ตำบลตลาด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุน 

สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตลาด โดยจ่ายเป็นค่า

สมนาคุณ วิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่อง

ดื่ม,  ค่าวัสดุและ อุปกรณ์, ค่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการฝึกอบรม ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 49  ข้อ 5 

และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา้ 103

40,000 ทต.ตลาด สำนักปลัด /

33 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูง

อายุตำบลตลาด(องค์กรสาธารณ   

ประโยชน์)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูง

อายุ ตำบลตลาด(องค์กรสาธารณประโยชน)์  โดยจ่ายเป็น

ค่าสมนาคุณ วิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่อง

ดื่ม, ค่าวัสดุและ อุปกรณ์,  ค่ายานพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการฝึกอบรม ฯลฯ เป็นต้นปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 49  ข้อ 4 

และเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา้ 103

40,000 ทต.ตลาด สำนักปลัด /

รวมทั้งสิ้น 80,000
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

34 โครงการสร้างโดมสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย

กว่า 72 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 

 2566 - 2570  เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 รายการที่ 1 หน้า 11 

และเทศบัญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 108

600,000 ทต.ตลาด กองการ

ศึกษา

/ / / / / / / / / / / /

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.   บ้าน

ตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี 

ซอยศาลปู่ตา

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15  

เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ราย

ละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566  -2570หน้า 76 ข้อ 21 และ

เทศบัญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 108

70,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

36 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บ้านหนอง

ตะคลอง หมู่ที่ 7 ชุมชนร่วมใจพัฒนา 

ซอยศูนยก์ารเกษตร 2

กว้าง 5 เมตร  ยาว 210 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน

คลุกทั้งสองข้าง รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด

กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570  

แก้ไขฉบับที่ 2 ข้อ 13 หน้า 7 และเทศบัญัติงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 หน้า 109

636,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /

37 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บ้านบุ หมู่

ที่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยวัดโคก

ตลาด5/2

กว้าง  2.50  ม. ยาว 65  ม.  หนา 0.15 ม.  พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 162.50 ตารางเมตรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ

คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร ยาว 65 เมตร  

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 แก้ไข ฉบับที่ 2 

 ข้อ 10  หน้า 6 และเทศบัญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 

109  

238,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

38 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. บ้านตลาด 

หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี   บ้าน

นายสาท ช่วงที่ 1

ขนาดกว้าง  3 เมตรยาว 180  เมตร  หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  540 ตารางเมตร      

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตลาดกำหนด ปรากฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570  แกไ้ขฉบับที่ 2  ข้อ 11  

หน้า 6 และเทศบัญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 109  

307,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /

39 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.พร้อมท่อ

ระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 

ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตา

พัฒนา1/1

กว้าง 3 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ดำเนินการไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย

น้ำ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ข้อ 76  

หน้า 86 และเทศบัญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา้ 110 

150,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /

40 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก บ้าน

ตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี 

ซอย 5 เส้นบ้านผู้จัดการพิจิตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15  

เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 412.50 ลูกบาศก์เมตร  

รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลตลาดกำหนด ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566  - 2570 แก้ไขฉบับ

ที่ 2 ข้อ 14  หน้า 7 และเทศบัญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน้า 110 

440,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

41 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ำ คสล.   

บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู่ตา

ร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาสามัคคี 2 ฝั่ง

ขวา

วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมฝาตะแกรง

เหล็กหล่อ มีความยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 

1 x 1x1.4 เมตรรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด

กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570  

แก้ไข ฉบับที่ 2  ข้อ 9  หน้า 5  และเทศบัญัติงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 หน้า 110  

538,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /

42 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ำ คสล. 

บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ซอยจาก

บ้าน จ่าเขียวถึงหน้าโรงงานอดุลย์ไทย 

หมู่ 6

ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อม

บ่อพัก คสล.ขนาด  1x1x1.4 เมตร  พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

หล่อมีความยาวรวมบ่อพัก 300 เมตร รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลตลาดกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

พ.ศ.  2566 - 2570 แก้ไขฉบับที่ 2 ขอ้ 6 หน้า 4  และเทศ

บัญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 111  

1,012,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /

43 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ำ 

คสล. บ้านกระฉอด  หมู่ 5 ชุมชนกระ

ฉอดสามัคคี ซอยวัดบำรุงธรรมบริเวณ

ย่าโม - คลองชลประทาน

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  

พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 1x 1x 1.4 เมตร  จำนวน 25 บ่อ 

 พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวมบ่อพัก 243  

เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 

2566 - 2570 แก้ไขฉบับที่ 2 ข้อ 5 หน้า 4 และเทศบัญัติงบ

ประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 111  

827,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

44 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ำ 

คสล. บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนตลาด

ราษฎร์สามัคคี เส้นศาลตาปู่บ้านตลาด

วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 

 คสล.ขนาด 1 x 1 x 1.4 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ  

มีความยาว รวมบ่อพัก 103  เมตร รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลตลาดกำหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไขฉบับที่ 2  

ข้อ 4  หน้า 4 และเทศบัญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 

111  

346,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /

45 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ำ 

คสล. บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด 

สายเลียบทางรถไฟ ชุมทางจิระ 

-ขอนแกน่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร  พร้อมบ่อพักค

สล.ขนาด 1 x1x1.4 เมตร  จำนวน 40 บ่อ  พร้อมฝา

ตะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวมบ่อพัก 400  เมตร    

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  แกไ้ขฉบับที่ 2  

 ข้อ 2 หน้า 3 และเทศบัญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 

112  

1,159,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /

46 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ำ 

คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู่ตา

ร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาสามัคคี 1 ฝั่ง

ขวา

วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร พร้อมบอ่พักค

สล. ขนาด 1 x 1 x 1.4 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ  

มีความยาว 179 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล

ตลาดกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 -

 2570 แก้ไขฉบับที่ 2  ข้อ  8 หน้า 5 และเทศบัญัติงบ

ประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 112  

579,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

47 โครงการกอ่สร้างเสริมผิวแอฟฟลัท์ติก

คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ จาก

ทำนบ  หมู่ 4 ไปสามแยกบ้านนางสาว

ประนอม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 450  เมตร หนา 0.04  

เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,800  ตารางเมตร พร้อม

วางท่อคสล. ขนาด 0.60 เมตร  จำนวน  8 ท่อน  ราย

ละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 -  2570เปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ 1  ข้อ 4 หน้า 7 และเทศบัญัติงบประมาณ พ.ศ. 

2566 หน้า 112  

749,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /

48 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต     

เสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง 

ตำบลตลาด

ขนาดกว้าง  5 เมตรยาว 754  เมตร  หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  3,770 ตาราง

เมตร เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามแบบเทศบาลตลาด

กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ข้อ 22  หน้า 17 และบัญชี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2,324,700 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

49 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต     

เสริมเหล็ก บ้านบุพัฒนา หมู่ 8     

ถนนปู่ตาสามัคคี ช่วงที่ 2  ตำบลตลาด

ขนาดกว้าง  5 เมตรยาว 665  เมตร  หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  3,325 ตารางเมตร 

 พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทั้ง 2 ข้าง ๆละ 0.50 เมตร เทศบาล

ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตลาดกำหนด ปรากฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่ 1 ข้อ 258   หน้า 101 และบัญชีเงินอุดหนุน     

เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1,881,200 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / / / / / / / /

รวมทั้งสิ้น 11,856,900
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  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

บัญชีการจัดซื้อครุภัณฑ์

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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

50 จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 7 เครื่องโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

ระบบ VHF / FM 

ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ 

ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชารจ์ แบตเตอรี่ 1 ก้อน  

เสายาง เหล็กพับ 

หมายเหตุ : ย่านความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ  

VHF 136 - 174 mHz 

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง

ถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 129 ข้อ 16 และเทศบัญญํติงบ

ประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 79

84,000 ทต.ตลาด สำนักปลัด /

รวมทั้งสิ้น 84,000
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