
แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2566 - 2570  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                                                                                                                                                                                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                    

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                                                                                

ประเภท ถนนคสล. 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

(รายละเอียดโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   

บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพ

ม้าสามัคคี 4/1

เพื่อแก้ปัญหาการความ

ไม่สะดวกด้านการ

คมนาคมในพื้นที่

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 

85เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร ลูกรังไหล่

ทางทั้ง 2 ข้างข้างๆละ 0.50 เมตร  

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล

ตลาด กำหนด

197,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาการความ

ไม่สะดวกด้าน

การคมนาคมใน

พื้นที่ลดลง

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.    

บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพ

ม้าสามัคคี ซอยโนนทัพมา้สามัคคี 

12/1 (ต่อถนนเดิม)

เพื่อแก้ปัญหาการความ

ไม่สะดวกด้านการ

คมนาคมในพื้นที่

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 

213 เมตร หนา 0.15 เมตร  ราย

ละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด 

กำหนด

494,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาการความ

ไม่สะดวกด้าน

การคมนาคมใน

พื้นที่ลดลง

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

5



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

(รายละเอียดโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะได้รับ ผิดชอบหลัก

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล.    

บ้านตลาด หมู่ 3 ชุมชนโนนทัพ

ม้าสามัคคี ซอยโนนทัพมา้สามัคคี 

7/1  

เพื่อแก้ปัญหาการความ

ไม่สะดวกด้านการ

คมนาคมในพื้นที่

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 

135เมตร หนา 0.15 เมตร  ราย

ละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด 

กำหนด

313,200 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาการความ

ไม่สะดวกด้าน

การคมนาคมใน

พื้นที่ลดลง

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

รวมทั้งสิ้น 1,004,200 0 0 0 0
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แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2566 - 2570  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                                                                                                                                                                                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                    

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                                                                                

ประเภท ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

(รายละเอียดโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะได้รับ ผิดชอบหลัก

4 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ

จากทำนบ หมู่ 4 ไปสามแยกบา้น 

น.ส.ประนอม

เพื่อแก้ปัญหาการความ

ไม่สะดวกด้านการ

คมนาคมในพื้นที่

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 

450เมตร หนา 5 เมตร พื้นที่ดำเนิน

การไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 

Ø0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน ราย

ละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด 

กำหนด

630,000 0 0 0 0 มีการเสริมผิว

แอสฟัลท์ติกฯ 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาการความ

ไม่สะดวกด้าน

การคมนาคมใน

พื้นที่ลดลง

   กองช่าง 

ทต.ตลาด

รวมทั้งสิ้น 630,000 0 0 0 0
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แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2566 - 2570  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                                                                                                                                                                                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                    

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                                                                                

ประเภท ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

(รายละเอียดโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะได้รับ ผิดชอบหลัก

5 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ซอยพิทักษ์ หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

เพื่อแก้ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนที่อยู่

ห่างไกลระบบสาธารณู

ประโภค ขั้นพื้นฐาน

 ขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยพิทักษ์ 352,900 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ประปา เพิ่มขึ้น

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาการความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนที่อยู่

ห่างไกลระบบ

สาธารณูประ

โภค ขั้นพื้นฐาน

ลดลง

กองช่าง 

ทต.ตลาด

6 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ซอยโนนทัพม้สามัคคี 15          

หมู่ที่ 3 บ้านตลาด อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 

เพื่อแก้ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนที่อยู่

ห่างไกลระบบสาธารณู

ประโภค ขั้นพื้นฐาน

ขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยโนนทัพม้า

สามัคคี 15

  1,273,100 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ประปา เพิ่มขึ้น

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาการความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนที่อยู่

ห่างไกลระบบ

สาธารณูประ

โภคขั้นพื้นฐาน

ลดลง

กองช่าง 

ทต.ตลาด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

(รายละเอียดโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะได้รับ ผิดชอบหลัก

7 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ซอยถนนเลียบคลองบริบูรณ์ฝั่ง

ซ้าย หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อแก้ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนที่อยู่

ห่างไกลระบบสาธารณู

ประโภค ขั้นพื้นฐาน

ขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยถนน

เลียบคลองบริบูรณ์ฝั่งซ้าย

343,700 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ประปา เพิ่มขึ้น

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาการความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนที่อยู่

ห่างไกลระบบ

สาธารณูประ

โภคขั้นพื้นฐาน

ลดลง

กองช่าง 

ทต.ตลาด

8 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ซอยอยู่ดี 1/1 หมู่ที่ 6                

บ้านราษฎร์ประสงค์ ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อแก้ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนที่อยู่

ห่างไกลระบบสาธารณู

ประโภค ขั้นพื้นฐาน

ขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยอยู่ดี 1/1 41,900 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ประปา เพิ่มขึ้น

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาการความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนที่อยู่

ห่างไกลระบบ

สาธารณูประ

โภคขั้นพื้นฐาน

ลดลง

กองช่าง 

ทต.ตลาด

9 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ซอยหรรษา หมู่ที่ 6                 

บ้านราษฎร์ประสงค์ ต.ตลาด 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อแก้ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนที่อยู่

ห่างไกลระบบสาธารณู

ประโภค ขั้นพื้นฐาน

ขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหรรษา 69,900 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ประปา เพิ่มขึ้น

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาการความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนที่อยู่

ห่างไกลระบบ

สาธารณูประ

โภคขั้นพื้นฐาน

ลดลง

กองช่าง 

ทต.ตลาด

9



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

(รายละเอียดโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะได้รับ ผิดชอบหลัก

10 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ซอยหนองตะคลองศรีพัฒนา    

หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง 

ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อแก้ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนที่อยู่

ห่างไกลระบบสาธารณู

ประโภค ขั้นพื้นฐาน

ขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหนองตะ

คลอง ศรีพัฒนา

208,100 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ประปา เพิ่มขึ้น

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาการความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนที่อยู่

ห่างไกลระบบ

สาธารณูประ

โภคขั้นพื้นฐาน

ลดลง

กองช่าง 

ทต.ตลาด

รวมทั้งสิ้น 2,289,600 0 0 0 0
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แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด  พ.ศ. 2566 - 2570  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                                                                                                                                                                                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                    

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                                                                                

ประเภท ปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

(รายละเอียดโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะได้รับ ผิดชอบหลัก

1
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

ตลาด 

-โครงการสร้างโดมสนามเด็ก

เล่น

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตำบลตลาด

มีสถานที่ และสภาพ

แวดล้อมที่สะดวก 

สะอาดเหมาะสม 

ปลอดภัยและได้

มาตรฐานเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 

สร้างโดมสนามเด็กขนาดกว้าง 6 

เมตร ยาว 12 เมตร พื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร ราย

ละเอียดตามแบบเทศบาลตลาด

กำหนด 

600,000 0 0 0 0 มีการสร้าง

โดมสนามเด็ก

จำนวน 1 

แห่ง

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

เทศบาลตำบล

ตลาดมีพื้นที่

ในการจัดการ

กิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมต่อการ

เรียนรู้

กองการศึกษา

รวมทั้งสิ้น 600,000 0 0 0 0
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