
บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า             

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก          

บ้านบุ หมู่ที่ 1 ชุมชนอยู่ดี  

มีสุข เลียบคลอง

ชลประทาน (ฝั่งซ้าย)           

เพื่อแก้ปัญหาการ 

คมนาคมและขนส่ง

สินค้าการเกษตรใน

พื้นที่ไม่สะดวก

ขนาดกวา้ง 4  เมตร  ยาว 27 เมตร 

หนา 0.15 เมตรพื้นที่ดำเนินการไม่

น้อยกว่า 108  ตารางเมตร ราย

ละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด กำหนด

0 0 0 0 59,400 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้านคมนาคม

และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

2 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก       

พร้อมก่อสร้างราง         

ระบายน้ำ                      

ซอยประชารัฐ  11             

บ้านบุ หมู่ 2                    

เพื่อแก้ปัญหาการ 

คมนาคมและขนส่ง

สินค้าการเกษตรใน

พื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 

0.15 เมตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย

กว่า 476 ตารางเมตร พร้อม

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาว 

119 เมตร ขนาดปากรางกว้าง 0.50 

เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 119 

เมตร  และป้ายโครงการพรอ้มป้าย

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามแบบ 

ทต.ตลาด

0 0 0 0 595,000 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้านคมนาคม

และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

5



บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า             

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2561 2562 2563 2564 2565

3 โครงการกอ่สร้างถนน    

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต         

ซอยสี่แยกโรงปลาร้า ไป 

ถนนลาดยางสายบ้าน

ราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6    

เพื่อแก้ปัญหาการ 

คมนาคมและขนส่ง

สินค้าการเกษตรใน

พื้นที่ไม่สะดวก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 

750 เมตร หนา 0.04 ม. พื้นที่

ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 

ตารางเมตร และป้ายโครงการพร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดตาม

แบบ ทต.ตลาด

0 0 0 0 1,411,000 มีการก่อสร้าง

ถนนแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต  จำนวน 

1 เส้นทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้านคมนาคม

และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

4 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. หมู่ 3 บ้านตลาด 

ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี 

เสน้ บ้านนายดอกดิน     

โสพรมมี                        

เพื่อแก้ปัญหาการ 

คมนาคมและขนส่ง

สินค้าการเกษตรใน

พื้นที่ไม่สะดวก

ขนาคกว้าง 3.70 เมตร ยาว 270 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 999 ตารางเมตร 

ไหล่ทางตามสภาพ  รายละเอียด 

ตามแบบ ทต. ตลาดกำหนด

0 0 0 0   549,450 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้านคมนาคม

และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

5 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. หมู่ 3 บ้านตลาด 

ชุมชน โนนทัพม้าสามัคคี 

15 เส้นบ้านนางแสนสวย  

ชูเกาะ                            

เพื่อแก้ปัญหาการ 

คมนาคมและขนส่ง

สินค้าการเกษตรใน

พื้นที่ไม่สะดวก

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ขาว 89 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่

น้อยกว่า 356 ตารางเมตร ไหล่ทาง

ตามสภาพ ตามแบบ ทต.ตลาด 

กำหนด

0 0 0 0   195,000 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้านคมนาคม

และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

6



บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า             

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2561 2562 2563 2564 2565

6 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. หมู่ 3 บ้านตลาด 

ชุมชนโนนทัพม้าสามัคดี           

(บ้านนางประจวบ)            

เพื่อแก้ปัญหาการ 

คมนาคมและขนส่ง

สินค้าการเกษตรใน

พื้นที่ไม่สะดวก

ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 140 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่

น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ใหล่ทาง

ตามสภาพ ตามแบบ ทต.ตลาด

กำหนด

0 0 0 0   230,000 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้านคมนาคม

และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

7  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต ซอยแสนสุข 

หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์

ประสงค์                         

เพื่อแก้ปัญหาการ

คมนาคมและขนส่ง

สินค้าการเกษตรใน

พื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง4เมตร ยาว500เมตร หนา 

0.04 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย

กว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมวาง

ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด      

1 x1x 1.40 เมตร ความยาว 340 

เมตร รายละเอียดตามแบบ 

ทต.ตลาด

0 0 0 0 1,863,000 มีการเสริมผิวแอส 

ฟัลท์ติกคอนกรีต  

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้านคมนาคม

และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

7



บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า             

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2561 2562 2563 2564 2565

8 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์

ประสงค์ ซอยสุรพล        

เพื่อแก้ปัญหาการ

คมนาคมและขนส่ง

สินค้าการเกษตรใน

พื้นที่ไม่สะดวก

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 147 เมตร   

หนา  0.15  เมตร พื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร ราย

ละเอียดตามแบบทต.ตลาด

0 0 0 0 352,800 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้านคมนาคม

และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

9 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. 

ซอยปูต่าเย็นจิต หมู่ 7                                  

เพื่อแก้ปัญหาการ

คมนาคมและขนส่ง

สินค้าการเกษตรใน

พื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 2 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 

0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย

กว่า 88 ตารางเมตร พร้อมป้าย

โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ รายละเอียดตามแบบ 

ทต.ตลาดกำหนด

0 0 0 0   52,800 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้านคมนาคม

และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

10 โครงการกอ่สร้างถนน  

คสล. พร้อมก่อสร้างราง

ระบายน้ำ  ซอยปู่ตาพัฒนา 

2/1 หมู่ 8                 

เพื่อแก้ปัญหาการ

คมนาคมและขนส่ง

สินค้าการเกษตรใน

พื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 

0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

40  ตารางเมตรพร้อมก่อสร้างราง

ระบายน้ำขนาดปากรางกว้าง 0.50 

เมตร รายละเอียดตามแบบ 

ทต.ตลาดกำหนด

0 0 0 0   77,000 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้านคมนาคม

และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

8



บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า             

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2561 2562 2563 2564 2565

11 โครงการกอ่สร้างถนนดิน

ซอยคลองควาย ชุมชนโพธิ์

แสนสุข หมู่ 4 บ้านโพธิ์

เพื่อแก้ปัญหาการ

คมนาคมและขนส่ง

สินค้าการเกษตรใน

พื้นที่ไม่สะดวก

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 120 เมตร 

พื้นที่ดำเนินงาน 720 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด

กำหนด

0 0 0 0 358,000 มีการก่อสร้าง

ถนนดิน จำนวน 

1 เส้นทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้านคมนาคม

และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

12 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต ซอยอยู่ดีมีสุข 

11 หมู่ 1 บ้านบุ

เพื่อแก้ปัญหาการ

คมนาคมและขนส่ง

สินค้าการเกษตรใน

พื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 445 เมตร      

หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจร       

ไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร 

พร้อมปา้ยโครงการและป้าย

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตาม

แบบ ทต.ตลาดกำหนด

0 0 0 0 659,000 มีการเสริมผิวแอส 

ฟัลท์ฯ จำนวน 1 

เส้นทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้านคมนาคม

และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

รวม  12  โครงการ 0 0 0 0 6,402,450

9



บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า             

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2561 2562 2563 2564 2565

13 โครงการวางท่อระบายน้ำ 

คสล.พร้อมบ่อพักคศล. 

และก่อสร้างรางระบายน้ำ              

วัดโคกตลาด ซอยเดือนฉาย 

บ้านบุ  หมู่ 1                     

เพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนของประชาชนจาก  

ภาวะน้ำท่วมขัง

วางท่อØ  0.60 เมตร  ยาว  209  

เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด     

1x 1x1.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรง

เหล็กหล่อ และก่อสร้างรางระบาย

น้ำคสล.ยาว 160 เมตร ขนาดปาก

รางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร 

พร้อมปา้ยโครงการและป้าย

ประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาด

กำหนด

0 0 0 0 1,126,000 มีการวางท่อ

ระบายน้ำ จำนวน 

1 เส้นทาง

ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชน

จากภาวะน้ำท่วมขัง

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

14 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านตลาด 

ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี 

(บ้านนายชวน ถางโพธ์ ไป 

คลองชลประทาน)             

เพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนของประชาชนจาก  

ภาวะน้ำท่วมขัง

ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 

0.60 เมตร ยาว 234 เมตร พร้อม

ฝาปิดคสล. รายละเอียดตามแบบ 

ทต.ตลาดกำหนด

0 0 0 0 649,000 มีการก่อสร้างราง

ระบายน้ำ จำนวน 

1 เส้นทาง

ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชน

จากภาวะน้ำท่วมขัง

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

10



บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า             

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2561 2562 2563 2564 2565

15 โครงการวางท่อระบายน้ำ 

คสล. ซอย ถนนลาดยาง 

บ้านหนองตะคลอง           

(ฟ้าเคียงดาว)                  

เพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนของประชาชนจาก  

ภาวะน้ำท่วมขัง

วางท่อØ  0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 

คสล. ขนาด1 x1x 1.40 เมตร 

พร้อมฝาตะแกรง เหล็กหล่อ  ความ

ยาวรวม  300   เมตร  รายละเอียด

ตามแบบ ทต.ตลาด กำหนด

0 0 0 0 990,000 มีการวางท่อ

ระบายน้ำ จำนวน 

1 เส้นทาง

ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชน

จากภาวะน้ำท่วมขัง

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

16 โครงการวางท่อระบายน้ำ     

ริมถนนบ้านหนองตะคลอง   

(ฟ้าเคียงดาว) ชุมชนก้าว

ไกลพัฒนา หมู่ 7             

บ้านหนองตะคลอง             

เพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนของประชาชนจาก  

ภาวะน้ำท่วมขัง

วางท่อØ  0.60 เมตร  ยาว 195  

เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1 

x 1 x 1.40 เมตร พรอ้มฝาตะแกรง

เหล็กหล่อ รายละเอียดตามแบบ 

ทต.ตลาดกำหนดพร้อมป้าย

โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์

0 0 0 0   643,500 มีการวางท่อ

ระบายน้ำ จำนวน 

1 เส้นทาง

ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชน

จากภาวะน้ำท่วมขัง

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

11



บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า             

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2561 2562 2563 2564 2565

17 โครงการวางท่อระบายน้ำ   

ซอยประชารัฐ 13           

ชุมชน ประชารัฐ บ้านบุ 

หมู่ 2 

เพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนของประชาชนจาก  

ภาวะน้ำท่วมขัง

วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด 

1x1x1.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรง

เหล็กหล่อ ความยาวรวมบ่อพัก 

249 เมตร รายละเอียดตามแบบ 

ทต.ตลาดกำหนด

0 0 0 0 509,000 มีการวางท่อ

ระบายน้ำ จำนวน 

1 เส้นทาง

ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชน

จากภาวะน้ำท่วมขัง

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

18 โครงการกอ่สร้างคลอง 

ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก

หลังศาลาประชาคม  

ชุมชนโพธิ์แสนสุข หมู่ 4 

บ้านโพธิ์

เพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนของประชาชนจาก  

ภาวะน้ำท่วมขัง

ขนาดปากรางกว้าง 3 เมตร ลึก 1.5 

เมตร ก้นคลองกว้าง 1 เมตร ยาว 

90 เมตร รายละเอียดตามแบบ 

ทต.ตลาดกำหนด

0 0 0 0 177,900 มีการก่อสร้าง

คลองดาด

คอนกรีต ฯ

จำนวน 1 แห่ง

ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชน

จากภาวะน้ำท่วมขัง

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

12



บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า             

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2561 2562 2563 2564 2565

19 โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย

ในพื้นที่ตำบลตลาด

เพื่อความสะดวกใน

การบริหารจัดการและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน 76 ป้าย รายละเอียด      

ตามเทศบาลตำบลตลาดกำหนด

0 0 0 0 640,000 มีการติดตั้งป้าย

ชื่อซอยในพื้นที่

ตำบลตลาด 

จำนวน 1 ครั้ง

การบริหารจัดการ

ท้องถิ่นมีความชัดเจน

และเกิดประโยชน์กับ

ประชาชนยิ่งขึ้น

กองช่าง

ทต.ตลาด

20 โครงการกอ่สร้างท่อระบาย

น้ำ ถนนสายหนองตะคลอง 

ถึง ถนนสายบ้านบุ - ลอง

ตอง หมู่ 7 บ้านหนองตะ

คลอง

เพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนของประชาชนจาก  

ภาวะน้ำท่วมขัง

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 

เมตร พร้อมบ่อพักคสล.ขนาด 

1.2x1.2x1.6 เมตร พรอ้มฝา

ตะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวม

บ่อพัก 516 เมตร และวางท่อขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

พร้อมบอ่พักคสล.ขนาด 1x1x1.4 

เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ  

มีความยาวรวมบ่อพัก 105 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด

กำหนด

0 0 0 0 2,217,000 มีการวางท่อ

ระบายน้ำ ฯ

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชน

จากภาวะน้ำท่วมขัง

หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

รวม  8  โครงการ 0 0 0 0 6,952,400

13



บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า             

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2561 2562 2563 2564 2565

21 โครงการกอ่สร้างรั้วพร้อม

ป้ายและประตูสำนักงาน

เทศบาลตำบลตลาด

เพื่ออำนวยความ

สะดวก ในการให้

บริการประชาชนผู้มา

ติดต่อราชการ

ความยาว 320 เมตร                       

รายละเอียดตามแบบเทศบาล             

ตำบลตลาดกำหนด

0 0 0 0 2,000,000 มีการก่อสร้างรั้ว

พร้อมป้ายและ

ประตูสำนักงาน 

จำนวน 1 ครั้ง

ประชาชนในพื้นที่ได้

รับความสะดวกใน

การมาติดต่อราชการ

สำนักปลัด

ทต.ตลาด

*พ

รวม  1  โครงการ 0 0 0 0 2,000,000
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