
 
 
 
 
  
  

        ประกาศเทศบาลต าบลตลาด  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2562 ตามระเบียบฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.  2561 

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

ดังนั้น เทศบาลต าบลตลาด จึงขอประกาศผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ      
ในรอบปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลตลาด ดังนี ้

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลตลาด  
            “ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ คนมคีุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วม” 

พันธกิจ (MISSION) 
๑. จัดให้มีสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์                              

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

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

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

            เป้าหมาย 
 เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม        
ด้านกีฬาให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 
 

 

 



  

 

 

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

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

นันทนาการ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 
๑. สรา้งจิตส านึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
๒. การบริหารจดัการและรณรงคก์ าจัดขยะมลูฝอย 

ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. จ านวนปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีให้การบริการลดน้อยลง 

๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าหมาย 
 เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้บรรลุแนว
ทางการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยทุธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

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

 ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มศีักยภาพการบริหารเพิ่มขึ้น 
๒. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 

 

 



  

 

๔.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แนวนโยบายของรัฐ 

เป้าหมาย 
 เพื่อปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของ
รัฐบาล 

แนวทางการพัฒนา 
 ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์                  
ที่คณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนดและด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ได้มอบจาก รัฐบาล 

๑. การถ่ายโอนงานกิจการจดัการศึกษา 
๒. การส่งเสริมมาตรฐานการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงตดิยาเสพตดิและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 
๓. การส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใหส้ามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัตเิหตุ  อุบัติภัย 

อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

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

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           เป้าหมาย 
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสะดวกและมาตรฐาน      

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และ
ความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น      

โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม  ดังนี้ 
 ๑. ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นได้มาตรฐาน มีความสะดวกและปลอดภัย 

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

ตัวชี้วัด 
 ๑. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 

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

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 เป้าหมาย 
 เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตผล
ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือ ในการผลิตเพิ่มมูลค่า



  

ของสินค้าและสามารถขยายการตลาด ไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า              

ทางการเกษตร 
๒. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๓. สรา้งความตระหนักแกผู่้ประกอบการและผู้บรโิภค 

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

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

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

การวางแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561  – ๒๕64  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน      
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม  
๒๕๕9 โดยก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ได้ดังนี้ 

1. โครงการตามแผนพัฒนา ประจ าปี  พ.ศ. 2561 – ๒๕64  มี 1,032 โครงการ งบประมาณ  
434,274,312.- บาท 

ท่ี ยุทธศาสตร์

1 คุณภาพชีวติ 9        485,000          50     15,626,475     41     14,345,775      46      14,530,775     146    44,988,025       
2 โครงสร้างพื้นฐาน 245   183,274,200   356   161,697,287   3       490,000           6        1,900,000        610    347,361,487     
3 ส่ิงแวดล้อม 3        850,000          9        7,075,000       8       1,075,000        8        1,075,000        28      10,075,000       
4 การบริหารจัดการทีดี่ 9        1,575,000       65     13,486,800     8       1,175,000        9        1,075,000        91      17,311,800       
5 การกระจายอ านาจ 34     5,433,000       16     1,625,000       16     1,625,000        16      1,625,000        82      10,308,000       
6 เศรษฐกิจ 45     2,025,000       10     735,000          10     735,000           10      735,000           75      4,230,000          

345   193,642,200   506   200,245,562   86     19,445,775      95      20,940,775     1,032 434,274,312     

 รวมทัง้ 4 ปี

รวมทัง้ส้ิน

 พ.ศ.2561  พ.ศ.๒๕62  พ.ศ.๒๕63  พ.ศ.๒๕64

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลตลาด 
 
การด าเนินการโครงการตามพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562  มีโครงการทั้งสิ้น 506 โครงการ  งบประมาณ 200,245,562.- 
บาท ด าเนินการห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562  จ านวน 54 โครงการ งบประมาณ 22,090,028.- บาท 

 

1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 50 12 24.00
2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 356 26 7.30
3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม 9 2 22.22
4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบริหารจดัการที่ดี 65 10 15.38
5 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการกระจายอ านาจ 16 1 6.25
6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 10 3 30.00

รวมทัง้สิน้ 506 54 10.67

ล ำดับ ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

 รอ้ยละของ
กำรด ำเนินกำร

โครงกำร
ตำมแผนฯ

 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

คุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการที่ดี

การกระจาย
อ านาจ

เศรษฐกิจ  

๒๕๖๑ 9 245 3 9 34 45
๒๕๖๒ 50 356 9 65 16 10
๒๕๖๓ 41 3 8 8 16 10
2564 46 6 8 9 16 10

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร

ที่ด
 าเน

ินก
าร



  

 

 
                                        

รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงเปรยีบเทียบผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลตลาด 
 
 

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลตลาด 

 เทศบาลต าบลตลาด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่ 28 กันยายน  ๒๕61 งบประมาณ               
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2562  เป็นเงินทั้งสิ้น 54,621,400.- บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณในห้วงเดือนตุลาคม      
พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จ านวน  22,090,028 .- บาท  โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

๑ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 15,626,475 4,206,962 26.92

๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 161,697,287 16,559,606 10.24

๓ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม 7,075,000 73,674 1.04

๔ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบริหารจัดการท่ีดี 13,486,800 1,056,496 7.83

๕ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการกระจายอ านาจ 1,625,000 23,420 1.44

๖ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 735,000 169,870 23.11
200,245,562 22,090,028 11.03

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
       ร้อยละของการ       

ใช้จ่ายงบประมาณ

รวมทั้งสิน้

     งบประมาณตาม     
 แผนพฒันาท้องถิ่น

        งบประมาณ       
 ท่ีด าเนินการ
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รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลตลาด 
 
 

สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลต าบลตลาดมีการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนา ห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561         
ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น 54 โครงการงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 22,090,028- บาท           
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 
ล าดับ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา โครงการที่

ด าเนนิการ 
งบประมาณที่ใช้

ด าเนนิการ 
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 12 4,206,962 
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 16,559,606 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 2 73,674 

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการท่ีดี 10 1,056,496 

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจ 1 23,420 

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   3 169,870 

รวมทั้งสิ้น 54 22,090,028 
 

 

คุณภาพชีวิต
8%

โครงสร้างพืน้ฐาน
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สิ่งแวดล้อม
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   โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน          
พ.ศ. 2562  ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  54 โครงการ งบประมาณ  22,090,028.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

1 อุดหนุนอาหารเสรมิ (นม) เดก็นักเรียนโรงเรยีนบา้นบุ 899,370 

2 อุดหนุนอาหาร กลางวันเด็กนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นบุ 1,877,400 
3 อาหารเสรมิ (นม) ศพด. ทต.ตลาด 179,000 
4 อาหารกลางวนัเด็กศพด. ทต.ตลาด 457,905 
5 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 100,000 
6 โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง 100,000 
7 โครงการจัดงานส่งเสรมิประเพณีสงกรานต์ 80,000 
8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม 41,625 
 ปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า  
 จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี  

9 โครงการเฝา้ระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก 89,960 
10 โครงการรณรงคป์้องกันโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 49,972 
11 โครงการแขง่ขันกฬีาประจ าปตี าบลตลาด 200,000 
12 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงาน) 131,730 
      12.1 โครงการรณรงคแ์ละแก้ปัญหายาเสพติด To be number one   
 ( ศูนย์เพื่อใจวยัรุน่ในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา     
 สิริวัฒนาพรรณวด ี จ านวน 30,134 บาท  
      12.2 โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์ จ านวน 78,196 บาท  
      12.3 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนทีส่มเด็จพระเจ้าลกูยาเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์      
 อัครราชกุมาร ีตามแนวพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข  จ านวน 23,400 บาท  
 รวมทั้งสิ้น   12   โครงการ    งบประมาณ 4,206,962  บาท  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ชุมชนสุขสบาย ซอยรุ่งเรือง บ้านราษฏร์ประสงค์ หมู่ 6 234,000 
2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชารัฐพัฒนาเส้นหนา้ รร.สอนขับรถ 440,000 
 ยูดีไดว์เวอร์  

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนปูต่าร่วมใจพัฒนา ซ.พนัตรีวีรยุทธ 242,000 
4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 1 บ้านบ ุ ชุมชนวดัโคกตลาด ซอยสวนปา่ 419,287 
5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 4 บ้านโพธิ์ บา้น น.ส.ประนอม เหมืองเกสร (คลองส่งน้ า  1,760,000 
 ม.3,ม.4)  



  

   
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนกา้วไกลพัฒนา  320,000 
 ซอยเพชรลดาออกซิเจน  

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา  225,000 
 สายบา้นหนองตะคลอง  

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 1 บ้านบ ุ ชุมชนวดัโคกตลาด ซอยเติมสุข 195,000 
9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 1 บ้านบ ุ ชุมชนวดัโคกตลาด ซอยเดือนฉาย 165,000 
10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชารัฐพัฒนาซอย กศน.3 165,000 
11 โครงการก่อสร้างถนนคสล. รูปตัวยู หมู่ 8 บ้านบุพัฒนา  ชุมชนประชารัฐพฒันาเส้น 372,000 
 โรงเรียนสอนขับรถยูดีไดว์เวอร์  

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู หมู่ 2 บ้านบุ ชุมชนปูต่าร่วมใจพัฒนา  430,000 
 ซอยช่างจอยไปสี่แยกบา้นยายเลียบ  

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู หมู่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด  160,000 
 ซอยม่วงเขียว(เลี้ยวซ้าย)  

14 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฏร์สามัคค ี 112,000 
15 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข 425,000 
16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยเลียบทางรถไฟ 45,000 
17 โครงการถมที่สาธารณประโชยน์บริเวณด้านหลัง ส านักงานเทศบาลต าบลตลาด หมู่ 5  1,213,000 
 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี  

18 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดนิพร้อมซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง  639,000 
 ชุมชนกา้วไกลพัฒนา จากบ้านยายแถมไปบ้านนายสุทนิ  

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 บ้านราษฎ์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย  520,000 
 เส้นหน้าสถานีต ารวจชุมชน - โรงงานอดลุย์ไทย(ช่วงที่1)  

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 8 บ้านบุพฒันา ชุมชนมอรังสูง เพชรลดา1  804,319 
 ซอย 1  

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ซอยประชารัฐ 14หมู่ที่ 2  บ้านบ ุชุมชนประชารัฐ 720,000 
 พัฒนา  

22 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ซอยหนองจาน หมู่ 4 บา้นโพธิ์ ต าบลตลาด  365,000 
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา  

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยส าราญชื่น2บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด 100,000 
24 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข ท านบหมู่4  2,000,000 
 (เลียบล าบริบูรณฝ์ั่งบา้นยายแปน้)  

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตลาด หมู่ที่ 3 ชุมชนโนนทพัม้าสามัคค ีต าบลตลาด 3,349,000 
26 โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น  1,140,000 
 นม.153 - 21 ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี ชุมชนตลาดราษฎรส์ามัคคี หมู่ที ่3  
 รวมทั้งสิ้น   26   โครงการ    งบประมาณ 16,559,606 บาท  

 



  

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 

1 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิง่แวดลอ้ม 48,674 

2 โครงการรณรงคค์ัดแยกขยะในชุมชน 25,000 

 รวมทั้งสิ้น   2   โครงการ    งบประมาณ 73,674 บาท  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
1 โครงการส่งเสรมิการบรหิารจัดการและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 23,591 

2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทร  100,000 
 เทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10 )  

3 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนิีนาถ 17,200 
 ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลเดช  (ในหลวงรัชกาลที่ 9 )  

4 โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจรติ 39,990 
5 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมส าหรับผูบ้รหิาร สมาชิกสภาเทศบาล  100,000 
 ข้าราชการ ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งเทศบาลต าบลตลาด  

6 โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรูเ้พื่อทบทวนการจัดท าแผนชุมชน 199,100 
7 โครงการพัฒนาศักยภาพองคค์วามรูค้ณะกรรมการชุมชนในเขตต าบลตลาด 400,000 
8 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตลาด 46,165 
9 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนระดับต าบล 60,570 
10 โครงการสรา้งเคลือขา่ยเยาวชนวิถีพอเพียงสู่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 69,880 
 รวมทั้งสิ้น   10   โครงการ    งบประมาณ 1,056,496 บาท  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการกระจายอ านาจตามนโยบายรัฐบาล 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
1 โครงการระงับอัคคีภัยในครัวเรือน 23,420 

 รวมทั้งสิ้น   1   โครงการ    งบประมาณ 23,420 บาท  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
1 โครงการส่งเสรมิความรว่มมอืและสรา้งจิตส านึกในการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช 29,880 

 อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี   
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2 โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจรติ 39,990 

 



  

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณ 
3 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมส าหรับผูบ้รหิาร สมาชิกสภาเทศบาล  100,000 
 ข้าราชการ ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งเทศบาลต าบลตลาด  
 รวมทั้งสิ้น   3   โครงการ    งบประมาณ 169,870 บาท  

 

 
 
 
 
 

นายกเทศบาลต าบลตลาด 
  (นายดวน ฤทธิ์จอหอ) 

 จึงประกาศผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  

                ประกาศ  ณ  วันท่ี 20 ธันวาคม   2562 

                                                   

 

 


