
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

1 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกร
เทศบาลตำบลตลาด

เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพ 
การปฎิบัติงานแก่คณะ         
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง ทต.ตลาด

จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน ให้
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้าง เทศบาลตำบล
ตลาด  จำนวน 1 ครั้ง

400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการจัดสัมมนา
และศึกษาดูงาน 
จำนวน 1 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ    มี
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

สำนักปลัด

2 โครงการปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก
ปกป้องผลประโยชน์สว่น
รวมให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

จัดฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งานให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภา  พนักงาน
เทศบาล  ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
ตลาด 
จำนวน  1  ครั้ง

400,000 400,000 0 0 0 มีการจัดฝึก
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน
จำนวน  1  ครั้ง

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล     
ผู้นำชุมชนประชาชน       
ได้รับความรู้ด้านการ
ปกป้องผลประโยชน์
ส่วนรวมตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

สำนักปลัด

3 โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ผู้นำ
ชุมชน และประชาชน 

จัดฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งานให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ผู้นำชุมชน
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
ตลาด 
จำนวน  1  ครั้ง

400,000 400,000 0 0 0 มีการจัดฝึก
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน
จำนวน  1  ครั้ง

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 

สำนักปลัด
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

4 โครงการส่งเสริมการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล       
เพื่อป้องกันการทุจริต

เพื่อส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและ
ป้องกันการทุจริตให้กับผู้
บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภา และพนักงานเทศบาล
ตำบลตลาด 

การจัดฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานเทศบาลตำบลตลาด  
จำนวน  1  ครั้ง

0 0 280,000 280,000 280,000 มีการจัดฝึก
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน
จำนวน  1  ครั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาลตำบล
ตลาดปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามหลัก   ธรรมาภิ
บาล

สำนักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสุจริต

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล
ตำบลตลาด  จำนวน  1  ครั้ง

0 0 280,000 280,000 280,000 มีการจัดฝึก
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน
จำนวน  1  ครั้ง

บุคลากรเทศบาลตำบล
ตลาดสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม

สำนักปลัด

6 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต

เพื่อสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 
ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล

การจัดฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล
ตำบลตลาด  จำนวน   1  
ครั้ง

0 0 280,000 280,000 280,000 มีการจัดฝึก
อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน
จำนวน  1  ครั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลตำบลตลาดเกิด
องค์ความรู้ด้านการต่อ
ต้านการทุจริต

สำนักปลัด

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ        งบประมาณ 1,200,000 1,300,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 บาท
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     1.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

7 โครงการปรับปรุงส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบล
ตลาด

เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนา/ปรับปรุง พื้นที่ศูนย์การ
เรียนรู้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน 
จำนวน 1 แห่ง

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการพัฒนา/
ปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู้ 
จำนวน 1 แห่ง

ประชาชนในพื้นที่มีศูนย์
การเรียนรู้ตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐ กิจพอ
เพียงที่มีศักยภาพสูง

สำนักปลัด

8 โครงการอบรมศึกษาดูงานดา้น
การส่งเสริมการพัฒนาบทบาท
คณะกรรมการกอง ทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลตลาด

เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนา
ศักยภาพตามบทบาทหน้าที่
ให้คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตำบลตลาด

อบรมและศึกษาดูงานคณะ
กรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลตลาด 
จำนวน 1 ครั้ง

200,000 0 20,000 0 20,000 มีการจัดอบรม
ศึกษาดูงาน 
จำนวน 1 ครั้ง 

คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศ บาล
ตำบลตลาดมีศักยภาพ
ตามบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้น

สำนักปลัด

9 โครงการอบรมศึกษาดูงานดา้น
การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพ
ให้ผู้สูงอายุ และผู้ทำงานด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ

อบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 
และผู้ทำงานด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 1 
ครั้ง

350,000 0 350,000 0 350,000 มีการจัดอบรม
ศึกษาดูงาน 
จำนวน 1 ครั้ง 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ตำบลตลาดสูงขึ้น

สำนักปลัด

10 โครงการกิจกรรมฝกึอบรม
ประชาชน หลักสูตร                  
E-Commerce (ร้านค้าออนไลน์) 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับช่อง
ทางในการประกอบอาชีพผา่น
ระบบอินเทอร์เน็ต

มีการจัดอบรม หลักสูตร          
E-Commerce  ให้กับ
ประชาชนที่สนใจ  
จำนวน 1 ครั้ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดอบรม 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ประชาชนมีความรู้ และ
สามารถประกอบอาชีพ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

สำนักปลัด

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ        งบประมาณ 670,000 70,000 440,000 70,000 440,000 บาท
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     1.3 แผนงาน สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

11 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น
สาธารณสุข แก่แกนนำชุมชน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทางด้านวิชาการสาธารณ 
สุขให้ผู้นำชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
วิชาการสาธารณสุขและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่กับ
แกนนำชุมชน ปีละ 1 ครั้ง  

400,000 0 400,000 0 400,000 มีการจัดอบรม 
พัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข
จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ผู้นำชุมชนมีความรู้ 
ทักษะด้านสาธารณสุข
สามารถปฏิบัติและ
แก้ไขปัญหาในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพ

กอง
สาธารณสุข

12 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกต้องให้ประชาชน

จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชา 
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาอนามัยสิ่ง
แวดล้อมในชุมชน  
ปีละ 1 ครั้ง  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการจัดอบรม 
ให้ความรู้ด้าน
วิชาการสุขา     
ภิบาลฯ          
จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ด้านสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อมที่ถูก
ต้อง 

กอง
สาธารณสุข

13 โครงการเด็กและเยาวชน   
คนรุ่นใหม่ห่างไกลอบายมุข

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของอบายมุขกับ
เด็กและเยาวชน 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของอบายมุข
ด้านสุรา บุหรี่ และยาเสพติด 
ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โทษและพิษภัย
ของอบายมุข            
จำนวน 1 ครั้ง/ปี

ผู้เข้ารับการอบรม           
มีความรู้เกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของอบายมุข
มากยิ่งขึ้น

กอง
สาธารณสุข

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ        งบประมาณ 490,000 90,000 490,000 90,000 490,000 บาท
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     1.4 แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

14 โครงการจัดงานวันเด็ก         
แห่งชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ   
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ               
จำนวน 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ               
จำนวน 1 ครั้ง

การจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

กองการศึกษา

               1.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

15 โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันลอยกระทง

จัดงานวันลอยกระทง                
จำนวน 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัดงาน
วันลอยกระทง              
จำนวน 1 ครั้ง

การจัดงานวันลอย
กระทงเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

กองการศึกษา

16 โครงการจัดงานวันเขา้พรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันเข้าพรรษา

จัดงานวันเข้าพรรษา                 
จำนวน 1 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดงานวัน
เข้าพรรษา               
จำนวน 1 ครั้ง

การจัดงานวันเข้า
พรรษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

กองการศึกษา

17 โครงการจัดงานส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานส่งเสริมประเพณี  
สงกรานต์

จัดงานส่งเสริมประเพณี     
สงกรานต์                       
จำนวน 1 ครั้ง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการจัดงาน    
ส่งเสริมประเพณี
สงการนต์            
จำนวน 1 ครั้ง

การจัดงานส่งเสริม
ประเพณีสงการนต์เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย

กองการศึกษา

18 โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี 
เทศบาลตำบลตลาด

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
และสนับสนุนกิจกรรม
นันทนาการให้กับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่

จัดการแข่งขันกีฬาตำบล                    
จำนวน 1 ครั้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการสนับสนุนส่ง
เสริมกีฬาและ
นันทนาการ               
จำนวน 1 ครั้ง

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
มีสุขภาพร่างกายแข็ง
แรง

กองการศึกษา

8



แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     1.4 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

19 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
สำหรับหมู่บ้านขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับ
หมู่บ้าน                           
จำนวน 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัดซื้อ              
อุปกรณ์กีฬาฯ      
จำนวน 1 ครั้ง

ทุกหมู่บ้านมีอุปกรณ์
กีฬาเพียงพอ

กองการศึกษา

20 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
สำหรับศูนย์กีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                          
จำนวน 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการซื้ออุปกรณ์
กีฬาฯ          
จำนวน 1 ครั้ง

ศูนย์กีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อุปกรณ์กีฬาเพียงพอ

กองการศึกษา

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ        งบประมาณ 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 บาท

9



แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

21 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก     
ซอยบ้านนายหมิว คลองเก่า  
หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์
แสนสุข

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 118 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
61.95 ลูกบาศก์เมตร       
รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาด กำหนด

  68,145 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก               
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
เลียบลำบริบูรณ์ฝั่งขวา จดเขต
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 
4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาด กำหนด

  99,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก              
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

23 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยรุ่งเรือง  หมู่ที่ 6               
บ้านราษฎร์ประสงค์    

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 2.7 เมตร ยาว 64 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 172.8  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาด กำหนด

  95,150 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง
ถนน  คสล.               
จำนวน 1สายทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

24 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านนา หมู่ที่ 6              
บ้านราษฎร์ประสงค์  

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 2.5 เมตร ยาว 27 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 67.5  ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาด กำหนด

  37,400 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง
ถนน คสล.                  
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

10



แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

25 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอย ลิ้มเจริญ หมู่ที่ 6               
บ้านราษฎร์ประสงค์  

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 80  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 320 ตารางเมตร     
รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาด กำหนด

  176,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง
ถนน คสล.                  
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

26 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยอยู่ดี 4 หมู่ที่ 6             
บ้านราษฎร์ประสงค์ 

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 34  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 136 ตารางเมตร     
รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาด กำหนด

  74,800 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง
ถนน  คสล.                 
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

27 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หน้าบ้านนายแก่น           
บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

ช่างที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 85 เมตร หนา 0.40 ม.                              
ช่างที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 950 เมตร หนา 0.40 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า    
5,175 ตารางเมตร         
รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาดกำหนด

  2,070,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต           
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

11



แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

28 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านช่างเชษฐ  หมู่ 7     
บ้านหนองตะคลอง

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 29 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 87 ตารางเมตร            
รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาด กำหนด

  47,850 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง
ถนน คสล.เพิ่ม
ขึ้น  จำนวน 
1สายทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

29 โครงการขยายผิวจราจรคสล.  
ถนนประชารัฐ  (ฝั่งขวา)            
หมู่ที่ 2 บ้านบุ

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 1 เมตร ยาว 921 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 921 ตารางเมตร           
รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาด กำหนด

  506,550 0 0 0 0 มีการขยายขยาย   
ผิวจราจรคสล.      
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

30 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
ซอยปู่ตาสามัคคี 3 หมู ่8         
บ้านบุพัฒนา

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 5 เมตร  ยาว 61 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 305 ตารางเมตร           
รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาด กำหนด

  167,750 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง
ถนน  คสล.                 
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

31 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยปู่ตาสามัคคี2/3                 
บ้านท๊อป หมู่ 8 บ้านบุพัฒนา

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง 3.8 เมตร  ยาว 45 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 171 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาด กำหนด

  94,050 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง
ถนน  คสล.                   
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

12



แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

32 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยกระฉอดร่วมใจ  
หมู่ 5  บ้านกระฉอด            
ชุมชนกระฉอดสามัคคี

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

ช่วงที่ 1 กว้าง  4 เมตร ยาว 
314  ม. หนา 0.04 เมตร                                        
ช่วงที่ 2  กว้าง 4 เมตร ยาว 
67 เมตร หนา 0.04 เมตร 
พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 1,524  ตารางเมตร                  
รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาดกำหนด

  655,000 0 0 0 0 มีการเสริมผิวแอส 
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

33 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยกระฉอดร่วมใจ  
หมู่ 5 บ้านกระฉอด                
ชุมชนกระฉอดสามัคคี

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

กว้าง  4 เมตร ยาว 215  
เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 860 
เมตร รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาดกำหนด

  344,000 0 0 0 0 มีการเสริมผิวแอส 
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

13



แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

34 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เลียบเหมืองเกสร ฝั่งซ้าย         
หมู่ 3 บ้านตลาด

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรในพื้นที่

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
13,500 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด
ตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด

  8,000,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง
ถนน  คสล.                 
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

35 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  
ซอยบุญแต่ง  หมู่ 1 บ้านบุ

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรในพื้นที่

 กว้าง 5 เมตร  ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบ
บทต.ตลาด กำหนด

  412,500 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง
ถนน  คสล.                 
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

14



แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

36 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกและวางท่อ
ระบายน้ำ ซอยพัฒนา 2          
หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรในพื้นที่

ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 149 
เมตร เสริมดินหนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 
4 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 
0.15 เมตร และ วางท่อคสล. 
ขนาด 1 เมตร จำนวน 13 
ท่อน  รายละเอียดตามแบบ 
ทต. ตลาดกำหนด

364,000 0 0 0 0 มีการสร้างถนน
ดินพร้อมลงหิน
คลุกและวางท่อ
ระบายน้ำ                
จำนวน 1 สาย
ทาง

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

 กองช่าง     

37 โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์
คอนกรีต  ซอยอยู่ดีมีสุข 3 
และ4 บ้านบุ หมู่ที่ 1               
ชุมชนอยู่ดีมีสุข 

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรในพื้นที่

ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 
686 เมตร หนา 0.04 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 
2,744 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบ ทต. ตลาด
กำหนด

1,123,000 0 0 0 0 มีการเสริมผิวแอส 
ฟัสท์คอนกรีต                 
จำนวน 1 สาย
ทาง

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

 กองช่าง     

38 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยแปลงเรียนรู้ด้านทิศตะวัน
ออกสระน้ำ ชุมชนก้าวไกล
พัฒนา บ้านหนองตะคลอง         
หมู่ 7 ไปถนนคสล. บ้าน
ราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

ขนาดกว้าง  5 เมตร ยาว 11  
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 55 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.30 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ ทต. 
ตลาดกำหนด

32,000 0 0 0 0 มีการถนนคสล.                
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

15



แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

39 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย กศน. บ้านบุ    
หมู่ 2  บ้านบุ ชุมชนประชารัฐ 

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

 กว้าง  4 เมตร ยาว 435  ม. 
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ดำเนิน
การไม่น้อยกว่า  1,740  
ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบ ทต. ตลาดกำหนด

  740,000 0 0 0 0 มีการเสริมผิวแอส 
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

40 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยประชารัฐ 7/1,7/2,7/3 
7/4,7/5 หมู่ 2 บา้นบุ           
ชุมชนประชารัฐพัฒนา

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 
362  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 
1,448 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร รายละเอียดตามแบบ 
ทต. ตลาดกำหนด

817,000 0 0 0 0 มีการถนนคสล.                
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

41 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยยายทิพย์ หมู่ 8 บ้านบุ
พัฒนา

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 58  
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 232 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบ ทต. ตลาดกำหนด

134,000 0 0 0 0 มีการถนนคสล.                
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

42 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยปู่ตาพัฒนา 1/2  หมู่ 8 
บ้านบุพัฒนา

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคม
และขนส่งสินค้าการเกษตร
ในพื้นที่ไม่สะดวก

ขนาดกว้าง  3.8  เมตร ยาว 
65  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 
247 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบ ทต. ตลาดกำหนด

143,000 0 0 0 0 มีการถนนคสล.                
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความไม่สะดวก
ด้านคมนาคมและขนส่ง
สินค้าการเกษตรใน
พื้นที่หมดไป

 กองช่าง     

43 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. หน้าบา้นครูสุดใจ      
หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์
แสนสุข

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากปัญหา
น้ำท่วมขัง

ท่อขนาด Ø 0.60 มตร ยาว 
210 มตร พร้อมบ่อพักคสล. 
ขนาด 1x1x1.40 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด 
กำหนด

  632,100 0 0 0 0 มีการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ    
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจาก
ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

กองช่าง     

44 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ถนนบ้านราษฎร์ประสงค ์- 
หนองตะคลอง หมู่ที่ 7       
บ้านหนองตะคลอง              
ชุมชนหนองตะคลองร่วมใจ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากปัญหา
น้ำท่วมขัง

ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
จำนวน 186 ท่อน พร้อมบ่อ
พักคสล. ขนาด1x1x1.40 
เมตร จำนวน 21 บ่อ ความ
ยาว 207 เมตร รายละเอียด
ตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด

  683,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ    
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจาก
ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

กองช่าง     
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ซอยประชาสามัคคี 2 หมูท่ี่ 2 
บ้านบุ ชุมชนประชาสามัคคี 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากปัญหา
น้ำท่วมขัง

ขนาดปากรางกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 
152 เมตร พร้อมฝาปิดคสล. 
บ่อพักคสล. และบ่อพักคสล. 
ขนาด 1x1x1.4 เมตร  พร้อม
ฝาปิดเหล็กหล่อ จำนวน 2 
บ่อ รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาดกำหนด

  501,600 0 0 0 0 มีการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ    
จำนวน 1 สาย
ทาง

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจาก
ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

กองช่าง     

46 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ถนนบ้านราษฎร์ประสงค ์- 
หนองตะคลอง หมู่ที่ 7      
บ้านหนองตะคลอง                
ชุมชนหนองตะคลองร่วมใจ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากปัญหา
น้ำท่วมขัง

ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
จำนวน 186 ท่อนพร้อมบ่อ
พักคสล. ขนาด 1x1x1.40 
เมตร จำนวน 21 บ่อ ความ
ยาว 207 เมตร รายละเอียด
ตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด

  91,080 0 0 0 0 มีการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ   
จำนวน 1  สาย
ทาง

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจาก
ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

กองช่าง     

47 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ   
ซอยหนองหอยสามัคคี 2         
(ช่วงที่ 1)  บ้านราษฎร์
ประสงค์  หมู่ที่ 6

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากปัญหา
น้ำท่วมขัง

ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
จำนวน 494 ท่อนพร้อมบ่อ
พักคสล. ขนาด 1x1x1.40 
เมตร จำนวน 54 บ่อ ความ
ยาว 548.00 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบ ทต. ตลาด
กำหนด

1,753,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ  
จำนวน 1  สาย
ทาง

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจาก
ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

กองช่าง     
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

48 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ซอยหนองหอยสามัคคี 2              
(ช่วงที่ 2)  บ้านราษฎร์
ประสงค์   หมู่ที่ 6

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากปัญหา
น้ำท่วมขัง

ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร 
จำนวน 140 ท่อนพร้อมบ่อ
พักคสล. ขนาด 1x1x1.40 
เมตร จำนวน 15 บ่อ ความ
ยาว 155.00 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบ ทต. ตลาด
กำหนด

495,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ  
จำนวน 1  สาย
ทาง

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจาก
ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

กองช่าง     

49 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
ถนนลาดยางสายบ้านบุ - ลอง
ตอง   บ้านราษฎร์ประสงค์   
หมู่ที่ 6

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากปัญหา
น้ำท่วมขัง

ขนาดท่อ Ø 0.80 เมตร 
จำนวน 249 ท่อนพร้อมบ่อ
พักคสล. ขนาด 1.2x1.2x1.6 
เมตร จำนวน 18 บ่อ ความ
ยาว 270.6 เมตร               
รายละเอียดตามแบบ ทต. 
ตลาดกำหนด

1,200,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ  
จำนวน 1  สาย
ทาง

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจาก
ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

กองช่าง     
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

50 โครงการวางท่อระบายน้ำ   
ซอย มอรังสูง ชุมชนมอรังสูง 
บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ช่วงที่ 
1,2,4 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากปัญหา
น้ำท่วมขัง

ช่วงที่ 1 ซอย มอรังสูง 1 วาง
ท่อคสล. ขนาดท่อ Ø 0.60 
เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 
245 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. 
ขนาด 1x1x1.40 เมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ                                              
ช่วงที่ 2 ซอยมอรังสูง 2 วาง
ท่อคสล. ขนาดท่อ Ø 0.60 
เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 
64 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. 
ขนาด 1x1x1.40 เมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ                                                 
ช่วงที่ 3 ซอยมอรังสูง 4 วาง
ท่อคสล. ขนาดท่อ Ø 0.60 
เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 
100 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. 
ขนาด 1x1x1.40 เมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ 
รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตลาด กำหนด

1,417,000 0 0 0 0 มีการวางท่อ
ระบายน้ำ  
จำนวน 3 ช่วง
สายทาง

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจาก
ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

กองช่าง     
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย                     

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  

(KPI)

ผลที่คาดว่า            

จะได้รับ

หน่วยงานรับ

ผิดชอบหลัก2566 2567 2568 2569 2570

51 โครงการวางท่อระบายน้ำ   
ถนนประชารัฐ หมู่ที่ 2 บ้านบุ  
ชุมชนประชารัฐ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากปัญหา
น้ำท่วมขัง

ช่วงที่ 1 ท่อคสล.ขนาด  Ø 
0.80 เมตร จำนวน 460 ท่อน 
พร้อมบ่อพักคสล.ขนาด 
1.2x1.2x1.6 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กหล่อจำนวน 34 
บ่อ รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตำบลตลาดกำหนด        

2,200,000 0 0 0 0 มีการวางท่อ
ระบายน้ำ  
จำนวน 1  สาย
ทาง

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจาก
ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

กองช่าง     

52 โครงการวางท่อระบายน้ำ    
ถนนประชารัฐ หมู่ที่ 2 บ้านบุ  
ชุมชนประชารัฐ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากปัญหา
น้ำท่วมขัง

ช่วงที่ 2 ท่อคสล.ขนาดท่อ  Ø 
0.80 เมตร จำนวน 460 ท่อน 
พร้อมบ่อพักคสล.ขนาด 
1.2x1.2x1.6 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กหล่อจำนวน 34 
บ่อ รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตำบลตลาดกำหนด    

0 2,200,000 0 0 0 มีการวางท่อ
ระบายน้ำ  
จำนวน 1  สาย
ทาง

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจาก
ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

กองช่าง     

53 โครงการวางท่อระบายน้ำ   
เส้นบ้านผู้จัดการวิจิตร             
หมู่ที่ 3 บ้านตลาด               
ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี 5

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากปัญหา
น้ำท่วมขัง

ช่วงที่ 2 ท่อคสล.ขนาดท่อ  Ø 
0.80 เมตร จำนวน 460 ท่อน 
พร้อมบ่อพักคสล.ขนาด 
1.2x1.2x1.6 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กหล่อจำนวน 34 
บ่อ รายละเอียดตามแบบ 
ทต.ตำบลตลาดกำหนด     

2,200,000 0 0 0 0 มีการวางท่อ
ระบายน้ำ  
จำนวน 1  สาย
ทาง

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจาก
ปัญหาน้ำท่วมขังหมดไป

กองช่าง     

รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ      งบประมาณ 27,373,975 2,200,000 0 0 0 บาท
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570   เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

รับผิดชอบ2566 2567 2568 2569 2570

54 แผนงาน          
เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง

เพื่อให้สามารถจัดเก็บ
มูลฝอยได้อย่างทั่วถึง 
และไมม่ีขยะตกค้าง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน ล้อ 6                          
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี                           
- หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่่ำกว่า 170 กิโลวัตต์                 
- แบบอัดท้าย                                                             
- (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

  2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000 กอง        
สาธารณสุขฯ

55 แผนงาน          
เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง

เพื่อให้สามารถจัดเก็บ
มูลฝอยได้อย่างทั่วถึง 
และไมม่ีขยะตกค้าง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ล้อ 6                          
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ                    
- กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์                      
- แบบเปิดท้ายเทข้าง                                                    
- (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 กอง        
สาธารณสุขฯ

56 แผนสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เพื่อให้สามารถ
ควบคุมกำจัดยุงลาย
ตัวแก่ เป็นการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จำนวน 2  เครื่อง 
- กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า                                  
- ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตร                            
- ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร                             
- ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง  
  (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

  118,000   118,000   118,000   118,000   118,000 กอง        
สาธารณสุขฯ

57 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพื่อใช้สำหรับงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดซื้อเครื่องรับส่ง – วิทยุ จำนวน 5 เครื่อง                            
- ระบบ VHF/FM                                                                                                   
- ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท 
- แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ                                
- ย่านความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 -174 Mhz                                      
- (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)         

60,000 0 0 0 0 สำนักปลัด  
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แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570   เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(รายละเอียดโครงการ)

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

รับผิดชอบ2566 2567 2568 2569 2570

58 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องสูบ
น้ำ

เพื่อใช้สำหรับงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโขง่ เครื่องยนต์เบนซิน         
จำนวน 1 ชุด                                                           
- สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า                 
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว                                 - 
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำมีครบชุดพร้อมใช้งาน                                              
- (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

8,200 0 0 0 0 สำนักปลัด  

59 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องสูบ
น้ำ

เพื่อใช้สำหรับงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบพญานาค เครื่องยนต์ดีเซล 
จำนวน 1 ชุด                                                          
- ขนาดท่อพญานาค 8 นิ้ว                                           
- แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อน            
- ย้าย 2 ล้อ                                                         
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำมีครบชุดพร้อมใช้งาน                                                 
- (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

96,300 0 0 0 0 สำนักปลัด  

60 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ
งาน

จัดซื้อเครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร ต่อนาที                  
- จำนวน 1 เครื่อง

66,000 0 0 0 0 กองช่าง     

61 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติ
งาน

จัดซื้อเครื่องอัดจารบี                                                
- จำนวน 1 เครื่อง

16,500 0 0 0 0 กองช่าง     

62 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรงและมี

ภูมิคุ้มกันโรค

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง               

จำนวน 1 ชุด 

200,000 0 0 0 0 กอง
สาธารณสุข

รวมทั้งสิ้น 9  โครงการ                                                                      งบประมาณ 4,065,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 3,618,000 บาท
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