
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570   แก้ไข ฉบับที่ 2 

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                                                    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                                                                                                                                                                                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                        

2.1แผนงาน เคหะเลแชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

(รายละเอียดโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ 

คสล. รูปตัวยู บ้านหนอง     

ตะคลอง หมู่ 7 ชุมชนร่วมใจ

พัฒนาจากบ้าน ร.ต.เฉลียว   

ไปร้านอาหารสำเภา 

เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนจาก

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร  

ลึก 0.60 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.รายละเอียด   

ตามเทศบาลตำบลตลาดกำหนด

600,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

รางระบายน้ำ 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชน

จากปัญหาน้ำ

ท่วมขังหมด

ไป

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

2 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ำ 

คสล. บ้านบุ หมู่  1 ชุมชนวัด

โคกตลาด สายเลียบทางรถไฟ

ชุมทาง จิระ - ขอนแก่น

เพื่อบรรเทาความ

เดือด ร้อนของ

ประชาชนจาก

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อ

พักคสล.ขนาด 1x1x1.40 เมตร จำนวน 40 บ่อ 

พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวท่อรวม    

บ่อพัก 400 เมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบล

ตลาดกำหนด

1,320,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ำ 

คสล. จำนวน 

1 เส้น

ปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชน

จากปัญหาน้ำ

ท่วมขังหมด

ไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

แบบ ผ.02
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3 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ำ 

คสล. บ้านบุ หมู่ 2 ชุมชน

ประชารัฐ ซอยประชารัฐ 13

เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนจาก

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม

ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 1x 1 x1.40 เมตร 

จำนวน 15 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ     

ความยาวรวม 160 เมตร รายละเอียดตามแบบ   

เทศบาลตำบลตลาดกำหนด

498,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ำ 

คสล. จำนวน 1 

เส้นทาง

ปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชน

จากปัญหาน้ำ

ท่วมขังหมด

ไป

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

4 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ำ 

คสล. บ้านตลาด  หมู่ 3   

ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี 

เส้นศาลตาปู่บ้านตลาด  

เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนจาก

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม 

บ่อพัก คสล. พร้อมก่อสรา้งบ่อพัก คสล.ระยะทาง 

103 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล

ตลาดกำหนด

393,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ำ 

คสล. จำนวน 1 

เส้นทาง

ปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชน

จากปัญหาน้ำ

ท่วมขังหมด

ไป

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

5 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ำ 

คสล. บ้านกระฉอด  หมู่ 5 

ชุมชนกระฉอดสามัคคี      

ซอยวัดบำรุงธรรมบริเวณย่าโม 

- คลองชลประทาน 

เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนจาก

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร       

พร้อมก่อสร้างบ่อพักคสล. ขนาด 1x 1 x 1.40 

เมตร จำนวน 25 บ่อ ความยาวรวม 243 เมตร  

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด

802,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ำ 

คสล. จำนวน 1 

เส้นทาง

ปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชน

จากปัญหาน้ำ

ท่วมขังหมด

ไป

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

6 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ำ 

คสล. บ้านราษฎร์ประสงค์  

หมู่ 6  ซอยจากบ้านจ่าเขียว 

ถึงหน้าโรงงานอดุลย์ไทย     

หมู่ 6 

เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนจาก

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อม  

บ่อพัก คสล. ขนาด 1x 1 x 1.4 เมตร พร้อมฝา

ตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวม 300 เมตร     

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด

990,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ำ 

คสล. จำนวน 1 

เส้นทาง

ปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชน

จากปัญหาน้ำ

ท่วมขังหมด

ไป

   กองช่าง 

ทต.ตลาด
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7 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ำ 

คสล. บ้านโพธิ์ หมู่ 4      

ชุมชนโพธิ์แสนสุข        

บริเวณหลังศาลาประชาคม

เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนจาก

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 

93 เมตร  บ่อพัก คสล.ขนาด  1x 1 x 1.5 เมตร 

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด

164,970 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ำ 

คสล. จำนวน 1 

เส้นทาง

ปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชน

จากปัญหาน้ำ

ท่วมขังหมด

ไป

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

8 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ำ 

คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ 8  

ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา    

ซอยปูต่าสามัคคี 1 ฝั่งขวา 

เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนจาก

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 179 

เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด  1x 1 x 1.4 เมตร 

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด

540,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ำ 

คสล. จำนวน 1 

เส้นทาง

ปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชน

จากปัญหาน้ำ

ท่วมขังหมด

ไป

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

9 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ำ 

คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ 8  

ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา        

ซอยปูต่าสามัคคี 2 ฝั่งขวา 

เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนจาก

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 160 

เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด  1x 1 x 1.40 

เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด

กำหนด

480,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ำ 

คสล. จำนวน 1 

เส้นทาง

ปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชน

จากปัญหาน้ำ

ท่วมขังหมด

ไป

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

รวมทั้งสิ้น 5,787,970 0 0 0 0
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570   แก้ไข ฉบับที่ 2 

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                                                    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                                                                                                                                                                                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                        

2.1แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

(รายละเอียดโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะได้รับ ผิดชอบหลัก

10 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. 

บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคก

ตลาด ซอยวัดโคกตลาด5/2 

เพื่อแก้ปัญหาการ

ความไม่สะดวกด้าน

การคมนาคมในพื้นที่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

162.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ 

คสล.  Ø 0.40 เมตร ยาว 65 เมตร รายละเอียด

ตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด

256,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ถนนคสล. 

จำนวน 1    

เส้นทาง

ปัญหาการ

ความไม่

สะดวกด้าน

การคมนาคม

ในพื้นที่ลดลง

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

11 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. 

บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนน

ทัพม้าสามัคคี บ้านนายสาท 

ช่วงที่1 

เพื่อแก้ปัญหาการ

ความไม่สะดวกด้าน

การคมนาคมในพื้นที่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร    

หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540    

ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียด      

ตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด

390,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ถนนคสล. 

จำนวน 1    

เส้นทาง

ปัญหาการ

ความไม่

สะดวกด้าน

การคมนาคม

ในพื้นที่ลดลง

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

12 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. 

บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนน

ทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนาย

สวาท ช่วงที่ 2 

เพื่อแก้ปัญหาการ

ความไม่สะดวกด้าน

การคมนาคมในพื้นที่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ยาว 180 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล

ตลาดกำหนด

390,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ถนนคสล. 

จำนวน 1    

เส้นทาง

ปัญหาการ

ความไม่

สะดวกด้าน

การคมนาคม

ในพื้นที่ลดลง

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

แบบ ผ.02
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13 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. 

บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 

ชุมชนร่วมใจพัฒนา          

ซอยศูนยก์ารเกษตร 2 

เพื่อแก้ปัญหาการ

ความไม่สะดวกด้าน

การคมนาคมในพื้นที่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร    

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกทั้ง 2 ข้าง      

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด

577,500 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ถนนคสล. 

จำนวน 1     

เส้นทาง

ปัญหาการ

ความไม่

สะดวกด้าน

การคมนาคม

ในพื้นที่ลดลง

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

14 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 

บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนน

ทัพม้าสามัคคี ซอย 5        

เส้นบ้านผู้จัดการพิจิตร  

เพื่อแก้ปัญหาการ

ความไม่สะดวกด้าน

การคมนาคมในพื้นที่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร    

หนา 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 

412.50 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลตลาดกำหนด

200,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ถนนหินคลุก  

จำนวน 1    

เส้นทาง

ปัญหาการ

ความไม่

สะดวกด้าน

การคมนาคม

ในพื้นที่ลดลง

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

15 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์    

ติกคอนกรีต บ้านบุ หมู่ 1 

ชุมชนอยูด่ีมีสุข ซอยจันทรโ์พธิ์

เพื่อแก้ปัญหาการ

ความไม่สะดวกด้าน

การคมนาคมในพื้นที่

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 88 

เมตร หนา 0.04 เมตร                                  

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ยาว 31 

เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไมน่้อย

กว่า 350 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลตลาดกำหนด

118,000 0 0 0 0 มีการเสริมผิว

แอสฟัลท์ติกฯ 

จำนวน 1    

เส้นทาง

ปัญหาการ

ความไม่

สะดวกด้าน

การคมนาคม

ในพื้นที่ลดลง

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

16 โครงการกอ่สร้างสะพาน 

บ้านโพธิ์ หมู่ 4                  

ชุมชนโพธิ์แสนสุข                

หนองจาน 

เพื่อแก้ปัญหาการ

ความไม่สะดวกด้าน

การคมนาคมในพื้นที่

 ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร 500,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

สะพาน   

จำนวน 1 แห่ง

ปัญหาการ

ความไม่

สะดวกด้าน

การคมนาคม

ในพื้นที่ลดลง

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

รวมทั้งสิ้น 2,431,500 0 0 0 0
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570   แก้ไข ฉบับที่ 2 

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                                                    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                                                                                                                                                                                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                        

2.1แผนงาน การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

(รายละเอียดโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะได้รับ ผิดชอบหลัก

17 บานประตูปดิ -เปิด            

ลำบริบูรณ์  บ้านโพธิ์ หมู่ 4 

ชุมชนโพธิ์แสนสุข            

ซอยทางควาย

เพื่อควบคุมปริมาณ

น้ำให้เพียงพอกับ

ความต้องการและ

ป้องกันปัญหาน้ำ

ท่วมในฤดูฝน

จำนวน 1 บาน รายละเอียดตามเทศบาลตำบล

ตลาดกำหนด

  20,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

รบานประตู 

จำนวน 1 แห่ง

ปัญหาน้ำท่วม

ในฤดูฝนและ

ขาดแคลนน้ำ

ในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง

กองช่าง 

ทต.ตลาด     

18 โครงการกอ่สร้างประตูระบาย

น้ำคลองห้วยน้อย บ้านโพธิ์   

หมู่ 4 ชุมชนโพธิ์แสนสุข   

บริเวณศาลา

เพื่อควบคุมปริมาณ

น้ำให้เพียงพอกับ

ความต้องการและ

ป้องกันปัญหาน้ำ

ท่วมในฤดูฝน

ชนิดรับน้ำสองทาง พรอ้มวางท่อระบายน้ำคสล. 

ขนาด 2- Ø 1 เมตร ยาว 65 เมตร รายละเอียด

ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน 

  100,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ประตูระบาย

น้ำ จำนวน  1 

แห่ง

ปัญหาน้ำท่วม

ในฤดูฝนและ

ขาดแคลนน้ำ

ในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง

กองช่าง 

ทต.ตลาด     

รวมทั้งสิ้น   120,000 0 0 0 0

แบบ ผ.02
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