
98 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาปญัหาปญัหา ขนาดกว้าง 3.50  เมตร  ยาว 804 ๐ 401,000             ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนน ความไม่สะดวกด้านการ เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาตรหนิ ถนนหนิคลุก สะดวกในการ

ทัพม้าสามัคคี เลียบล าตะคลอง คมนาคมและขนส่งสินค้า คลุกไม่น้อยกว่า 422  ลบ.ม. จ านวน 1 คมนาคมและ

ใหญ่ (ฝ่ังซ้าย) ทางการเกษตร พร้อมปา้ยโครงการ และปา้ยประชา เส้นทาง ขนส่งสินค้า

สัมพันธ์  ตามแบบ ทต.ตลาดก าหนด ทางการเกษตร

99 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่บรรเทาปญัหาปญัหา กว้าง 4.00  ม.  ยาว 245 ม.หนา ๐ 494,000             ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บา้นตลาด ความไม่สะดวกด้านการ  0.15 ม. พืน้ที่ด าเนินการ ไม่น้อยกว่า ถนน ค.ส.ล. สะดวกในการ

ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เลียบล า คมนาคมและขนส่งสินค้า  980 ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 คมนาคมและ

ตะคลองใหญ่ ทางการเกษตร  และปา้ยประชาสัมพันธ์  รายละเอยีด เส้นทาง ขนส่งสินค้า
ตามแบบ ทต.ตลาดก าหนด ทางการเกษตร

100 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่จา่ยเปน็ค่ากอ่สร้าง ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 850 ๐ 459,000             ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนน ถนน หนิคลุกหมู่ที่ 3   เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาตรหนิ ถนนหนิคลุก สะดวกในการ

ทัพม้าสามัคคี เลียบคลองส่งน้ า บา้นตลาด ต าบลตลาด คลุกไม่น้อยกว่า 510 ลบ.ม. จ านวน 1 คมนาคมและ

ชลประทาน(ฝ่ังซ้าย)ช่วงที่1 พร้อมปา้ยโครงการ และปา้ยประชา เส้นทาง ขนส่งสินค้า

สัมพันธ์  ตามแบบ ทต.ตลาดก าหนด ทางการเกษตร
101 โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 48 ม. 0 150,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยตลาดราษฏร์สามัคคี 3 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

หมู่ที่3 บา้นตลาด ในพืน้ที่ 1.00x1.00x1.40 ม. จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ชุมชนตลาดราษฏร์สามัคคี รายละเอยีดตามแบบทต.ตลาดก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง
102 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 21 ม. 0 40,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยตลาดราษฏร์สามัคคี8 ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม. รายละเอยีดตาม ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

หมู่ที่3 บา้นตลาด และการขนส่งสินค้า ทต.ตลาดก าหนด จ านวน และขนส่งสินค้า

ชุมชนตลาดราษฏร์สามัคคี การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
103 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 0 390,000 0 0 0 มีการเสริมผิว ความเดือดร้อน       กองช่าง

คอนกรีต ซอยตลาดราษฏร์ ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.04 เมตร พร้อมทางเชื่อม แอสฟัลท์ติกฯ ด้านการคมนาคม

สามัคคี หมู่ที่ 3 บา้นตลาด และการขนส่งสินค้า พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม. จ านวน และขนส่งสินค้า

ชุมชนตลาดราษฏร์สามัคคี การเกษตรในพืน้ที่ หนา 0.04 ม. พร้อมปา้ยโครงการ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

และปา้ยประชาสัมพันธ์ ตามแบบ
ทต.ตลาด ก าหนด

104 โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด 0.60 ม. ยาว 44 ม. 0 128,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน      กองช่าง

 ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 หลังย่าโม ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง บอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด 1x1x1.40 ม. ระบายน้ า จากปญัหาน้ า
ในพืน้ที่ พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชา จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

สัมพันธ์ ตามแบบ ทต.ตลาด ก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง
105 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ๐ ๓๑๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

หมู่ 3 บา้นตลาด ชุมชนตลาด ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 เมตร พืน้ผิวจราจรไม่น้อย ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

ราษฏร์สามัคคี ซอยหลังบา้น และการขนส่งสินค้า กว่า 600 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง พร้อม จ านวน และขนส่งสินค้า

บัญชโีครงการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาด พ.ศ. 2561 - 2565   แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



ผู้ใหญ่ จาก ถนนคอนกรีตเดิม การเกษตรในพืน้ที่ ปา้ยโครงการและ ปา้ยประชาสัมพันธ์ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

ไป บา้นนางประทุม ตามแบบ ทต.ตลาด ก าหนด
106 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และ เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์และ ขนาด 2 ตารางกโิลเมตร ลึก 5 เมตร ๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการปรับปรุง ความเดือดร้อน    กองช่าง

ขุดลอกท่าตลาด หมู่ 3 บา้น ขุดลอกท่าตลาดแกป้ญัหา  ตามแบบ ทต.ตลาดก าหนด ถนนค.ส.ล.และ จากปญัหาน้ า

ตลาด ชุมชนตลาดราษฏร์สามัคคี น้ าท่วมขังในพืน้ที่ ขุดลอกท่าตลาด ท่วมขังในพืน้ที่
1 คร้ัง ลดลง

107 โครงการขยายผิวพืน้ที่ผิวจราจร เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการขยายผิว ความเดือดร้อน    กองช่าง

พร้อมลูกระนาดชะลอความเร็ว ร้อนด้านการคมนาคม หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตรพืน้ที่ผิวพืน้ที่ผิว พืน้ที่ผิวจราจร ด้านการคมนาคม

หมู่ 3 บา้นตลาด ชุมชนตลาด และการขนส่งสินค้า จราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกระนาด และขนส่งสินค้า

ราษฏร์สามัคคีสามแยกกลางบา้น การเกษตรในพืน้ที่ พร้อมปา้ยโครงการตามแบบทต.ตลาด 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

 ก าหนดตลาด ก าหนด
108 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 200 ม. ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ 3 บา้นตลาด ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง ลึก 0.60 ม. พร้อมฝาปดิ ค.ส.ล. พร้อม รางระบายน้ าฯ จากปญัหาน้ า

ชุมชนตลาดราษฏร์สามัคคี จากบา้นนาง ในพืน้ที่ ปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ประยงค์ ไป หน้าบา้นสท.ฐิติมา โครงการตามแบบทต.ตลาด ก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง
109 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 218 ม. 0 150,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยโนนทัพม้าสามัคคี2 หมู่ที่3 ร้อนด้านการคมนาคม หนาเฉล่ีย 0.10 ม. พร้อมเสริมดิน ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคม

บา้นตลาด ชุมชนโนนทัพม้า และการขนส่งสินค้า ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 100 ม. จ านวน และขนส่งสินค้า

สามัคคี การเกษตรในพืน้ที่ หนาเฉล่ีย 1.00 ม. รายละเอยีดตามแบบทต.ตลาดก าหนด 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
110 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 144 ม. 0 240,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยโนนทัพม้าสามัคคี1 หมู่ที่3 ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม. รายละเอยีดตามแบบ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

บา้นตลาด ชุมชนโนนทัพม้า และการขนส่งสินค้า ทต.ตลาดก าหนด จ านวน และขนส่งสินค้า

สามัคคี การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
111 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 308 ม. 0 680,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยโนนทัพม้าสามัคคี3 หมู่ที่3 ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม. รายละเอยีดตามแบบ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

บา้นตลาด ชุมชนโนนทัพม้า และการขนส่งสินค้า ทต.ตลาดก าหนด จ านวน และขนส่งสินค้า

สามัคคี การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
112 โครงการกอ่สร้าถนนงหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. 0 200,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 9 หมู่ที่3 ร้อนด้านการคมนาคม หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคม

บา้นตลาด ชุมชนโนนทัพม้า และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด จ านวน และขนส่งสินค้า

สามัคคี การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
113 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 260 ม. 0 570,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยโนนทัพม้าสามัคคี10 หมู่ที่3 ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม. รายละเอยีดตาม ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

บา้นตลาด ชุมชนโนนทัพม้า และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด จ านวน และขนส่งสินค้า

สามัคคี การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
114 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 370 0 163,000 0 0 0 มีการปรับปรุง ความเดือดร้อน     กองช่าง

 หมู่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนน ร้อนด้านการคมนาคม เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหนิ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

ทัพม้า โนนทัพม้าสามัคคี 14 และการขนส่งสินค้า คลุกไม่น้อยกว่า 148 ลบ.ม. พร้อมถม จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ ดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

หนา 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 444 ลบ.ม. และงานวางท่อ
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 4
จดุๆละ 6 ท่อนพร้อมปา้ยโครงการ
และปา้ยประชาสัมพันธ์รายละเอยีด



ตามแบบที่ก าหนด
115 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 660 0 177,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน       กองช่าง

หมู่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนน ร้อนด้านการคมนาคม เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหนิ ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคม

ทัพม้าสามัคคี ซอยโนนทัพม้า และการขนส่งสินค้า คลุกไม่น้อยกว่า  264  ลบ.ม.พร้อม จ านวน และขนส่งสินค้า

สามัคคี การเกษตรในพืน้ที่ ปา้ยโครงการ และปา้ยประชาสัมพันธ์ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

รายละเอยีดตามแบบที่ก าหนด
116 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด กว้าง 4 ม. ยาว 660ม.หนา 0.10 ม. 0 177,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน       กองช่าง

หมู่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนนทัพ ร้อนด้านการคมนาคม ปริมาตรหนิคลุก  264  ลบ.ม. ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคม

ม้าสามัคคี ซอยโนนทัพม้าสามัคคี และการขนส่งสินค้า พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัม จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ พันธ์รายละเอยีดตามแบบที่ก าหนด 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

117 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 157 เมตร ๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

หมู่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนนทับ ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหนิคลุก ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคม

ม้าสามัคคีเส้นบา้นนายส าราญ และการขนส่งสินค้า ไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. พร้อมปา้ย จ านวน และขนส่งสินค้า

โกกระโทก การเกษตรในพืน้ที่ โครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

โครงการตามแบบทต.ตลาด ก าหนด
118 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด 000ชว่งที ่1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว ๐ ๑๔๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

หมู่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนนทัพ ร้อนด้านการคมนาคม  200 เมตร หนา 0.10 เมตร ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคม
ม้าสามัคคี ซอยโนนส าโรง และการขนส่งสินค้า ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. จ านวน และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพืน้ที่  และเสริมดินขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
200 ม. หนา 0.40 เมตร ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม.
000ชว่งที ่2  ขนาดกว้าง 3 เมตร

ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 33 ลบ.ม.
พร้อมปา้ยโครงการและ ปา้ย
ประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาด ก าหนด

119 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐ ม. จ านวน ๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการวางท่อ ความเดือดร้อน    กองช่าง

 ค.ส.ล. หมู่ 3 บา้นตลาด  ชุมชน ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง ๑๔๔ ท่อน พร้อมบอ่พัก ขนาด กว้าง ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

โนนทัพม้าสามัคคี  ซอยบา้นพิกจิ ในพืน้ที่ ๑.๔๐  ม. ยาว ๑.๔๐ เมตร ลึก ๑.๘๐ จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ทิพย์รักษา ม. จ านวน ๑๖ จดุ พร้อมฝาตะแกรง 1 เส้นทาง ลดลง

เหล็กหล่อระยะทาง ๑๖๐ ม. พร้อม
ปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการตามแบบทต.ตลาด ก าหนด

120 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ๐ ๕๐๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

หมู่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนนทัพ ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหนิคลุก ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคม

ม้าสามัคคีเส้นบา้นนางสุทิน และการขนส่งสินค้า ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมปา้ย จ านวน และขนส่งสินค้า

ไป นาตาล การเกษตรในพืน้ที่ โครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

โครงการตามแบบทต.ตลาด ก าหนด
121 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด กว้าง 4 ม. ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม. ๐ ๑๙๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

หมู่ 3 บา้นตลาด ชุมชนโนนทัพ ร้อนด้านการคมนาคม พืน้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม. ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม
ม้าสามัคคี  ซอยข้างร้านสีน้ าฝน และการขนส่งสินค้า ลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 ม. จ านวน และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพืน้ที่ พร้อมปา้ยโครงการและ ปา้ยประชาสัม 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
พันธ์ตามแบบ ทต.ตลาด ก าหนด

122 โครงการขยายสะพานข้ามคลอง เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. 0 500,000 0 0 0 มีการขยาย ความเดือดร้อน    กองช่าง



ส่งน้ าบา้นเกาะ หมู่ 3 บา้นตลาด ร้อนด้านการคมนาคม สะพาน ด้านการคมนาคม
ชุมชนสุรนารีร่วมใจ และการขนส่งสินค้า จ านวน และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพืน้ที่ 1 แหง่ การเกษตรลดลง
123 โครงการวางท่อระบายน้ าหลัง เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด 1 เมตร วาง 2 แถว ยาว 65 0 164,970 ๐ ๐ ๐ มีการวางท่อ ความเดือดร้อน    กองช่าง

ศาลาประชาคม บา้นโพธิ ์หมู่ 4 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง เมตร พร้อมบอ่พัก ระบายน้ า จากปญัหาน้ า
ในพืน้ที่ จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

1 เส้นทาง ลดลง
124 โครงการขุดลอกคลอง บา้นโพธิ์ เพือ่บรรเทาความเดือด ขุดลอกคลอง กว้าง 10 x 200 เมตร  0 50,000 ๐ ๐ ๐ มีการปรับปรุง ความเดือดร้อน    กองช่าง

 ชุมชน หมู่4 โพธิแ์สนสุข ชุมชน ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง ถนนค.ส.ล.และ จากปญัหาน้ า

 โพธิแ์สนสุข จากนานางอว้น ในพืน้ที่ ขุดลอกท่าตลาด ท่วมขังในพืน้ที่

ชุดทะเล ถึง นาตาดัด 1 คร้ัง ลดลง
125 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 896 ม. หรือมี 0 1,834,000 ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

หมู่ 4 เลียบล าบริบรูณ์ฝ่ังขวา ร้อนด้านการคมนาคม พืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

บา้นโพธิ ์ ชุมชน โพธิแ์สนสุข และการขนส่งสินค้า 3,584  ตร.ม. จ านวน และขนส่งสินค้า

จากบา้น น.ส.ประนอม ช านาญ การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

เพียรถึงถนนสาย ฉ.
126 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,055 ม. หนา 1,637,000 ๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

หมู่ 4 บา้น น.ส.ประนอม - ร้อนด้านการคมนาคม 0.15 ม. ไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

เหมืองเกสร และการขนส่งสินค้า 0.20 ม. พืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า จ านวน และขนส่งสินค้า

(คลองส่งน้ าหมู่ 3 , 4 ) การเกษตรในพืน้ที่ 3,165 ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

และปา้ยประชาสัมพันธ์
ตามแบบ ทต. ตลาด ก าหนด

127 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 857 เมตร 0 1,731,140 ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

เลียบล าบริบรูณ์ฝ่ังขวา บา้นโพธิ์ ร้อนด้านการคมนาคม หรือมีพืน้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,428 ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

 หมู่ 4 ชุมชนโพธิแ์สนสุข ฝ่ัง และการขนส่งสินค้า  ตร.ม. จ านวน และขนส่งสินค้า

ซ้ายจากท านบ ถึง ถนนสาย ฉ. การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
128 โครงการวางท่อระบายน้ าค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø 0.60  ม.  จ านวน 93 ม. 0 236,034 ๐ ๐ ๐ มีการวางท่อ ความเดือดร้อน    กองช่าง

บา้นโพธิ ์หมู่ 4 ชุมชน ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง บอ่พัก ค.ส.ล.ขนาด 1x1x1.50 ม. ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

โพธิแ์สนสุข จากบา้นน.ส.วาสนา ในพืน้ที่ พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชา จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

 เชิงจอหอ ถึง ศาลาประชาคม สัมพันธ์ ตามแบบ ทต. ตลาด ก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง

129 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่จา่ยเปน็ค่ากอ่สร้าง กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 270 เมตร ๐ 545,000             ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นโพธิ์ ถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 4    หนา 0.15 เมตร  พืน้ที่ด าเนินการ ถนน ค.ส.ล. สะดวกในการ
ชุมชนโพธิแ์สนสุข ถนนเลียบล า บา้นโพธิ ์ต าบลตลาด ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร จ านวน 1 คมนาคมและ

บริบรูณ์ฝ่ังซ้าย พร้อมปา้ยโครงการ และปา้ยประชา เส้นทาง ขนส่งสินค้า

สัมพันธ์  ตามแบบทต.ตลาดก าหนด ทางการเกษตร
130 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,260 ม. 0 500,000 0 0 0 มีการปรับปรุง ความเดือดร้อน     กองช่าง

หนิคลุก เลียบล าบริบรูณ์ ร้อนด้านการคมนาคม หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม ซ่อมแซมถนน ด้านการคมนาคม
(ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่4 บา้นโพธิ ์ชุมชน และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด หนิคลุก และขนส่งสินค้า
โพธิแ์สนสุข การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

131 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 400 ม. 0 660,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
ซอยโนนสะอาด หมู่ที่4 บา้นโพธิ์ ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม. รายละเอยีดตาม ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม
 ชุมชนโพธิแ์สนสุข และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด จ านวน และขนส่งสินค้า

การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง



132 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 59 ม. 0 100,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยโนนพีแกว้2 หมู่ที่4 ถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 4   หนา 0.15 ม. รายละเอยีดตาม ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

133 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 240 ม. 0 484,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

เลียบล าบริบรูณ์(ฝ่ังขวา) หมู่ที่4 ร้อนด้านการคมนาคม  หนา 0.15 เมตร  พืน้ที่ด าเนินการ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข จาก และการขนส่งสินค้า ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร จ านวน และขนส่งสินค้า

บา้นน.ส.ประนอมช านาญเพียร การเกษตรในพืน้ที่ พร้อมปา้ยโครงการ และปา้ยประชา 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

สัมพันธ์  ตามแบบทต.ตลาดก าหนด
134 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. 0 320,000 0 0 0 มีการปรับปรุง ความเดือดร้อน     กองช่าง

หนิคลุก เลียบล าบริบรูณ์ ร้อนด้านการคมนาคม หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม ซ่อมแซมถนน ด้านการคมนาคม

(ฝ่ังขวา) หมู่ที่4 บา้นโพธิ์ และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด หนิคลุก และขนส่งสินค้า

ชุมชนโพธิแ์สนสุข การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
135 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 470 ม. 0 846,000 0 0 0 มีการเสริมผิว ความเดือดร้อน     กองช่าง

คอนกรีต ซอยโพธิแ์สนสุข หมู่ที่4 ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.04 ม. รายละเอยีดตาม แอสฟัลท์ติก ด้านการคมนาคม

บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด คอนกรีต และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

136 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ชนิดรับน้ าสองทาง พร้อมวางท่อ 0 500,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

คลองหว้ยน้อย (บริเวณท านบ) ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 2 - Ø 1 ม. ประตูระบายน้ า จากปญัหาน้ า

หมู่ที่4 บา้นโพธิ์ ในพืน้ที่ ยาว 43 ม. รายละเอยีดตามแบบ จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ชุมชนโพธิแ์สนสุข มาตรฐานกรมชลประทาน 1 แหง่ ลดลง
137 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ชนิดรับน้ าสองทาง พร้อมวางท่อ 0 700,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

คลองหว้ยน้อย (บริเวณศาลา) ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 2- Ø 1 ม. ประตูระบายน้ า จากปญัหาน้ า

หมู่ที่4 บา้นโพธิ์ ในพืน้ที่ ยาว 65 ม. รายละเอยีดตามแบบ จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ชุมชนโพธิแ์สนสุข มาตรฐานกรมชลประทาน 1 แหง่ ลดลง
138 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ เพือ่บรรเทาความเดือด จ านวน 4 ช่วง รวมพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 0 810,000 0 0 0 มีการเสริมผิว ความเดือดร้อน       กองช่าง

ติกคอนกรีต ซอยโพธิแ์สนสุข ร้อนด้านการคมนาคม 1,780 ตร.ม. หนา 0.04 ม. พร้อม แอสฟัลท์ติก ด้านการคมนาคม

หมู่ที่ 4 บา้นโพธิ์ และการขนส่งสินค้า ปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ คอนกรีต และขนส่งสินค้า

ชุมชนโพธิแ์สนสุข การเกษตรในพืน้ที่ ตามแบบ ทต.ตลาด ก าหนด 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
139 โครงการขยายถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ทั้งสองข้างๆละ 1.00 ม. ยาว 350 ม. 0 450,000 0 0 0 มีการขยายผิว ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยหนองจาน หมู่ที่4 บา้นโพธิ์ ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม. รายละเอยีดตาม จราจร ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

ชุมชนโพธิแ์สนสุข และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

140 โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 160 ม. 0 480,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยโพธิแ์สนสุข หมู่ที่4 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข ในพืน้ที่ 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีด จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ตามแบบทต.ตลาดก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง
141 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 500 ม. 0 180,000 0 0 0 มีการปรับปรุง ความเดือดร้อน     กองช่าง

หนิคลุก เลียบล าบริบรูณ์ ร้อนด้านการคมนาคม หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม ซ่อมแซมถนนฯ ด้านการคมนาคม

(บริเวณท านบ) หมู่ที่4 บา้นโพธิ์ และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด จ านวน และขนส่งสินค้า

ชุมชนโพธิแ์สนสุข การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
142 โครงการขยายถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ทั้งสองข้างๆละ 1 ม. ยาว 350 ม. 0 647,000 0 0 0 มีการขยายผิว ความเดือดร้อน      กองช่าง

ซอยหนองจาน หมู่ที่ 4 ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม. พร้อมปา้ยโครงการ จราจร ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข และการขนส่งสินค้า และปา้ยประชาสัมพันธ์ตามแบบ จ านวน และขนส่งสินค้า



การเกษตรในพืน้ที่ ทต.ตลาด ก าหนด 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
143 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 0 67,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน       กองช่าง

หมู่ 4 บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข ร้อนด้านการคมนาคม เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหนิ ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคม

 (เลียบล าบริบรูณ์ฝ่ังขวา) และการขนส่งสินค้า คลุกไม่น้อยกว่า  105  ลบ.ม. จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ รายละเอยีดตามแบบที่ก าหนด 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

144 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 60 เมตร ๐ ๗๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

หมู่ 4 บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิ์ ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหนิคลุก ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคม

แสนสุข บริเวณบา้นนางถวิล และการขนส่งสินค้า ไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน และขนส่งสินค้า

ชีโพธิ์ การเกษตรในพืน้ที่ ตามแบบทต.ตลาด ก าหนด 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
145 โครงการกอ่สร้างประตู เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 2.70 ม. 300,000 ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

น้ าท่อบล็อคคอนเวิร์ส 3 ช่อง ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง จ านวน 3 บาน ประตูเปดิ ปดิ จากปญัหาน้ า

บา้นโพธิ ์ หมู่ 4 ชุมชน โพธิ์ ในพืน้ที่ น้ า จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

แสนสุข บริเวณ บา้น น.ส. 1 เส้นทาง ลดลง

ประนอม ช านาญเพียร
146 โครงการถมดินไหล่ทาง บา้นโพธิ์ เพือ่บรรเทาความเดือด กว้างข้างละ 0.50 ม. ยาว 400 ม. 0 15,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน       กองช่าง

หมู่ 4 ชุมชน โพธิแ์สนสุข จาก ร้อนด้านการคมนาคม ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคม

ท านบ ถึง บา้น น.ส.ประนอม และการขนส่งสินค้า จ านวน และขนส่งสินค้า

ช านาญเพียร การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง
147 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 0 67,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน       กองช่าง

หมู่ 4 บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิ์ ร้อนด้านการคมนาคม เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหนิ ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคม

แสนสุข (เลียบล าบริบรูณ์ฝ่ังขวา) และการขนส่งสินค้า คลุกไม่น้อยกว่า  105  ลบ.ม. จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ รายละเอยีดตามแบบที่ก าหนด 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

148 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

หมู่ 4 บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิ์ ร้อนด้านการคมนาคม เฉล่ีย ๐.๑๕ ม. ปริมาตรหนิคลุกไม่ ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคม

แสนสุขเลียบล าบริบรูณ์ จาก และการขนส่งสินค้า น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศกเ์มตร พร้อม จ านวน และขนส่งสินค้า

ท านบบา้นโพธิ ์หมู่ ๔  ไป ท านบ การเกษตรในพืน้ที่ ปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

บา้นตลาด หมู่ ๓ โครงการตามแบบทต.ตลาด ก าหนด
149 โครงการต่อเติมศาลาประชาคม เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ขนาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร ๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการต่อเติม การมีส่วนร่วม    กองช่าง

อเนกประสงค์ที่สาธารณะ  หมู่ 4 ในการบริหารจดัการ พืน้ที่ใช้สอย ๑๒๒.๕ ตร.ม. พร้อมปา้ย ศาลาประชาคม ของประชาชน

บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข ท้องถิ่นของประชาชน โครงการตามแบบ ทต.ตลาด ก าหนด จ านวน สะดวกยิ่งขึ้น
1 เส้นทาง

150 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร ๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

บา้นโพธิ ์หมู่ 4 ชุมชนโพธิ์ ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

แสนสุข (โนนสะอาด) และการขนส่งสินค้า พืน้ที่ด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,800 จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ ตารางเมตร พร้อมปา้ยโครงการ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

ตามแบบ ทต.ตลาด ก าหนด
151 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร ๐ ๒๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการซ่อมแซม ความเดือดร้อน    กองช่าง

บา้นโพธิ ์หมู่ 4 ชุมชนโพธิ์ ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 เมตร  ตามแบบทต.ตลาด ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

แสนสุข และการขนส่งสินค้า ก าหนด จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

152 โครงการวางท่อส่งน้ าจากท านบ เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø ๑ ม.จ านวน ๒ แถวๆละ ๐ ๒๑๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการวางท่อ ความเดือดร้อน    กองช่าง

ไป คลองหว้ยน้อย บา้นโพธิ์ ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง  ๔๓ ท่อน บอ่พักน้ า ๑ จดุ ท าบานปดิ ส่งน้ า จากปญัหาน้ า

หมู่ 4  ชุมชนโพธิแ์สนสุข ในพืน้ที่ เปดิน้ า ๒  บาน และเพิม่ท่อส่งน้ า จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลาง ๑ ม. จ านวน 1 เส้นทาง ลดลง



๖ ท่อน ทางเข้าบา้นยายเปร่ียม
ดอกบญุนาค พร้อมปา้ยโครงการและ
ปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบ ทต.ตลาด ก าหนด

153 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 98 เมตร ๐ ๒๙๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยู บา้นโพธิ ์หมู่ 4 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง  พร้อมฝาปดิ ค.ส.ล.  พร้อมปา้ย รางระบายน้ าฯ จากปญัหาน้ า

ชุมชนโพธิแ์สนสุข จาก บา้น ในพืน้ที่ โครงการตามแบบ ทต.ตลาด ก าหนด จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

น.ส.ดวงฤทัย ด่านโคกสูง ไป 1 เส้นทาง ลดลง

บา้นของนางเลียบ ศรีอภยั
154 โครงการกอ่สร้างศูนย์ เพือ่ส่งเสริมการเข้าถึง กอ่สร้างศูนย์อนิเตอร์เน็ตระดับต าบล ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง การเข้าถึงข้อมูล    กองช่าง

อนิเตอร์เน็ตระดับต าบล ความรู้และข้อมูล พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย ศูนย์อนิเตอร์เน็ต ข่าวสารของ
ข่าวสารของประชาชน ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบทต.ตลาด ก าหนด  จ านวน 1 แหง่ ประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

155 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่จา่ยเปน็ค่ากอ่สร้าง กว้าง 4.00 ม.ยาว 230 ม. ๐ 464,000             ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ที่ 5 บา้นกระฉอด ชุมชน ถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 5   หนา 0.15ม.พืน้ที่ด าเนินการไม่น้อย ถนน ค.ส.ล. สะดวกในการ
เสริมเหล็กกระฉอดสามัคคีเลียบ บา้นกระฉอด ต าบลตลาด กว่า 920ตร.ม. ตารางเมตร พร้อมปา้ย จ านวน 1 เส้นทาง คมนาคม
คลองส่ง น้ าชลประทานฝ่ังซ้าย ช่วงที่ 1 โครงการ และปา้ยประชาสัมพันธ์  ตามแบบ ทต.ตลาด

156 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่จา่ยเปน็ค่ากอ่สร้าง ขนาดกว้าง 4.00  ม.  ยาว 230 ม. ๐ 464,000             ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นกระฉอด ถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 5   หนา 0.15 ม. พืน้ที่ด าเนินการ ถนน ค.ส.ล. สะดวกในการ
ชุมชนกระฉอดสามัคคี เลียบ บา้นกระฉอด ต าบลตลาด ไม่น้อยกว่า 920ตารางเมตร จ านวน 1 คมนาคมและ
คลองส่งน้ าชลประทานฝ่ังขวา พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชา เส้นทาง ขนส่งสินค้า
ช่วงที่ 2 สัมพันธ์  ตามแบบ ทต.ตลาดก าหนด ทางการเกษตร

157 โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 200 ม. 0 600,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยโนนพีแกว้ หมู่ที5่ บา้น ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

กระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี ในพืน้ที่ ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

รายละเอยีดตามแบบทต.ตลาดก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง
158 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 380 ม. 0 150,000 0 0 0 มีการขุดลอก ความเดือดร้อน     กองช่าง

หมู่ที่5 บา้นกระฉอด ชุมชนกระ ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. พร้อมวางท่อระบาย คลองไส้ไก่ จากปญัหาน้ า

ฉอดสามัคคี ในพืน้ที่ น้ า (ข้ามคลอง) ขนาด Ø 0.60 ม. จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

 จ านวน 2 จดุ รายละเอยีดตาม 1 แหง่ ลดลง

แบบทต.ตลาดก าหนด
159 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด กอ่สร้างก าแพง ค.ส.ล.หน้าท่อ พร้อม 0 150,000 0 0 0 มีการซ่อมแซม ความเดือดร้อน     กองช่าง

(สระวัดบ ารุงธรรม)  หมู่ที่5 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.60 ม. ท่อระบายน้ า จากปญัหาน้ า

บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอด ในพืน้ที่ รายละเอยีดตามแบบทต.ตลาดก าหนด จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

สามัคคี 1 เส้นทาง ลดลง
160 โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 113 ม. 0 340,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยแจง้สว่าง (ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่6 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

บา้นราษฎร์ประสงค์ ในพืน้ที่ 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีด จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ชุมชนสุขสบาย ตามเทศบาลต าบลตลาดก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง
161 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาด กว้าง 0.50 ม. ยาว 120 ม.ลึก 0 360,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยกระฉอดพัฒนา ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง  0.60 ม. พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด รางระบายน้ าฯ จากปญัหาน้ า

หมู่ที่5 บา้นกระฉอด ชุมชนกระ ในพืน้ที่ 1.00x1.00x1.40 ม. จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ฉอดสามัคคี รายละเอยีดตามแบบทต.ตลาดก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง
162 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม. 0 280,000 0 0 0 มีการปรับปรุง ความเดือดร้อน     กองช่าง

หนิคลุก เลียบคลองชลประทาน ร้อนด้านการคมนาคม หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม ซ่อมแซมถนน ด้านการคมนาคม



(ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่5 บา้นกระฉอด และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด หนิคลุก และขนส่งสินค้า

ชุมชนกระฉอดสามัคคี การเกษตรในพืน้ที่ จ านวน การเกษตรลดลง
1 เส้นทาง

163 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม. 0 280,000 0 0 0 มีการปรับปรุง ความเดือดร้อน     กองช่าง

หนิคลุก เลียบคลองชลประทาน ร้อนด้านการคมนาคม หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม ซ่อมแซมถนน ด้านการคมนาคม

(ฝ่ังขวา) หมู่ที่5 บา้นกระฉอด และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด หนิคลุก และขนส่งสินค้า

ชุมชนกระฉอดสามัคคี การเกษตรในพืน้ที่ จ านวน การเกษตรลดลง
1 เส้นทาง

164 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด กว้าง 0.50 ม. ยาว 200 ม.ลึก 0.60 0 600,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยกระฉอดสามัคคี ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง  ม. พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด รางระบายน้ าฯ จากปญัหาน้ า

หมู่ที่5 บา้นกระฉอด ชุมชนกระ ในพืน้ที่ 1.00x1.00x1.40 ม. จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ฉอดสามัคคี รายละเอยีดตามแบบทต.ตลาดก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง
165 โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0 300,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยบ ารุงธรรม หมู่ที่5 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง 0.60 ม. ยาว 100 ม. พร้อมบอ่พัก ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอด ในพืน้ที่ ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

สามัคคี รายละเอยีดตามแบบทต.ตลาดก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง
166 โครงการวางท่อระบายน้ า ถนนลาดยาง เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 250 ม. 0 750,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

สายบา้นบ-ุลองตอง (ฝ่ังขวา) หมู่ที่5 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี ในพืน้ที่ 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามแบบทต.ตลาดก าหนด จ านวน 1 เส้นทาง ท่วมขังในพืน้ที่ลดลง
167 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ 5 เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 210 ม. 0 630,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน    กองช่าง

บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

ซอยอรุณสวัสด์ิจากสามแยกบา้นนายส ารวย ในพืน้ที่ 1.00x1.00x1.40 ม. จ านวน 1 เส้นทาง ท่วมขังในพืน้ที่ลดลง

พวงโพธิ์
168 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาด กว้าง 0.50 ม. ยาว 200 ม. 0 544,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน      กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยกระฉอดสามัคคี ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง ลึก 0.60 ม. พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. รางระบายน้ าฯ จากปญัหาน้ า

หมู่ที่5 บา้นกระฉอด ในพืน้ที่ ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

 ชุมชนกระฉอดสามัคคี พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย 1 เส้นทาง ลดลง

ประชาสัมพันธ์ตามแบบ
ทต.ตลาด ก าหนด

169 โครงการถมดินที่สาธารณะ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 425 ตร.ม. หรือ ๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ 0 0 มีการถมดินที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(บริเวณด้านหลังเทศบาล) ความสะดวกในการเข้า ปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า 850 ลบ.ม. สาธารณะ บริการจาก
รับบริการจากหน่วยงาน จ านวน หน่วยงาน

1 คร้ัง สะดวกยิ่งขึ้น
170 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม. 0 280,000 0 0 0 มีการปรับปรุง ความเดือดร้อน    กองช่าง

หนิคลุกเลียบคลองชลประทาน ร้อนด้านการคมนาคม หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม ซ่อมแซมถนน ด้านการคมนาคม

(ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่5 บา้นกระฉอด และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด หนิคลุก และขนส่งสินค้า

ชุมชนกระฉอดสามัคคี การเกษตรในพืน้ที่ จ านวน การเกษตรลดลง
1 เส้นทาง

171 โครงการขุดลอกเหมือง หมู่ 5 เพือ่บรรเทาความเดือด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการขุดลอก ความเดือดร้อน    กองช่าง

บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอด ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร ลาดเอยีง ๑/๑ เหมืองฯ จากปญัหาน้ า

สามัคคี ตรงข้ามเช็คน้ าเหมือง ในพืน้ที่ ตกแต่งคันคลองใหเ้รียบร้อย จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ชลประทาน ตามแบบ ทต.ตลาดก าหนด 1 คร้ัง ลดลง
172 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม.หรือมี 0 450,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

หมู่ 5 ชุมชนกระฉอดสามัคคี ร้อนด้านการคมนาคม พืน้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  880  ตร.ม. ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม



หลังตลาดนงค์เล็ก ถึงแยก และการขนส่งสินค้า จ านวน และขนส่งสินค้า

วัดบ ารุงธรรรม การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

173 โครงการวางท่อระบายน้ าเชื่อม เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø 0.60  เมตร  จ านวน 0 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน    กองช่าง

ต่อจากโรงงานอดุลย์ไทยมาจาก ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง 1,180 เมตร บอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

ชุมชนเพชลดารองรับน้ าจาก ในพืน้ที่ 1x1x1.50 เมตร  จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ชุมชน ทั้ง 7 ซอย 1 คร้ัง ลดลง
174 โครงการวางท่อระบายน้ าค.ส.ล. ท่อขนาด Ø 0.60 ม. จ านวนท่อ 205 ท่อน บอ่พัก ค.ส.ล. 0 674,100 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน       กองช่าง

ริมถนน หมู่ 6 บา้นราษฎร์ ขนาด 1x1x1.40 ม.จ านวน 20 บอ่ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

ประสงค์ ชุมชนราษฎร์บ ารุง พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ ตามแบบ จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

หน้าบา้นสารวัตรเหงา  ทต. ตลาด ก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง

175 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่บรรเทาความเดือด กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 90 เมตร ๐ 495,000             ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย ร้อนด้านการคมนาคม  หนา 0.15 เมตร  พืน้ที่ด าเนินการไม่ ถนน ค.ส.ล. สะดวกในการ

น้ า ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บา้นราษฎร์ และการขนส่งสินค้า น้อยกว่า 360ตารางเมตร พร้อมวาง พร้อมวางท่อ คมนาคมและ

ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย การเกษตรในพืน้ที่ ท่อระบายน้ า Ø0.60 เมตร พร้อมบอ่ ระบาย ค.ส.ล. ขนส่งสินค้า

ซอย รุ่งเรือง ต าบลตลาด พัก ขนาด 1x1x1.40  เมตร จ านวน 1 ทางการเกษตร
ระยะทางรวม 90 เมตร  พร้อมปา้ย เส้นทาง
โครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์

ตามแบบ ทต.ตลาดก าหนด
176 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. 0 420,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยศิวโชค 1/1 หมู่ที่ 6 บา้น ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม. รายละเอยีดตาม ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

ราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย นพืน้ที่ แบบทต.ตลาดก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง
177 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 116 ม. 248,000 ๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

บา้นราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ผิวจราจรไม่ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

 ซอยรุ่งเรือง 1 ชุมชน สุขสบาย และการขนส่งสินค้า น้อยกว่า 464  ตร.ม.พร้อมปา้ย จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ โครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

ตามแบบ ทต. ตลาด ก าหนด
178 โครงการกอ่สร้าง ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด  ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 0 250,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน       กองช่าง

ซอยศิวโชค1/1 หมู่ที่6 บา้น ร้อนด้านการคมนาคม 0.15 ม.พืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

ราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย และการขนส่งสินค้า 450 ตารางเมตร พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ และปา้ยประชาสัมพันธ์ตามแบบ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

ทต.ตลาด ก าหนด
179 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด  ขนาด Ø 0.60 ม.ยาว 241 ม.พร้อม 0 652,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน       กองช่าง

หมู่ 6 บา้นราษฎร์ประสงค์ ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง บอ่พัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

ชุมชนสุขสบาย เส้นหน้าสถานี ในพืน้ที่ ยาว 1.00 ม.ลึก 1.40 ม. พร้อมปา้ย จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ต ารวจชุมชน –โรงงานอดุลย์ไทย โครงการและปา้ยประชา สัมพันธ์ตาม 1 เส้นทาง ลดลง

(ช่วงที่1)วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. แบบ ทต.ตลาด ก าหนด
180 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 95 ม. 0 210,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยศิวโชค1/2 หมู่ที่6 บา้น ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม. รายละเอยีดตาม ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

ราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย และการขนส่งสินค้า แบบทต.ตลาดก าหนด จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

181 โครงการวางท่อระบายน้ าถนน เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 11.0 ม. 0 200,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

สายบา้นบ-ุลองตอง หมู่ที่6 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุข ในพืน้ที่ 1.50x3.00x1.80 ม.   รายละเอยีด จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

สบาย ตามเทศบาลต าบลตลาดก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง



182 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 300 ม. 0 900,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน    กองช่าง

ค.ส.ล. หมู่ 6 บา้นราษฎร์ ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย ซอย ในพืน้ที่ 1.00x1.00x1.40 ม. จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

ศิวะโชค จากฝ่ังตรงข้าม 1 เส้นทาง ลดลง

บา้น อ.นิคม ไป ถนน อบจ.
183 โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø 0.60 ม.ยาว 195 ม. 0 564,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน      กองช่าง

ซอยศิวโชค (ฝ่ังขวา) หมู่ที่ 6 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุข ในพืน้ที่ 1.00x1.00x1.40 ม.  พร้อมปา้ย จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

สบาย โครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ 1 เส้นทาง ลดลง

ตามแบบ  ทต.ตลาด ก าหนด
184 โครงการกอ่สร้าง ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. 0 424,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน      กองช่าง

ซอยศิวโชค1/1 หมู่ที่6 บา้น ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม. พืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อย ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

ราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย และการขนส่งสินค้า กว่า760 ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ และปา้ยประชาสัมพันธ์ตาม 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

แบบ ทต.ตลาด ก าหนด
185 โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø 0.60 ม.ยาว 195 ม. 0 564,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน      กองช่าง

ซอยศิวโชค (ฝ่ังขวา) หมู่ที่ 6 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุข ในพืน้ที่ 1.00x1.00x1.40 ม.  พร้อมปา้ย จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

สบาย โครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาด ก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง
186 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 138 ม. 0 292,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน      กองช่าง

หมู่ 6 ชุมชนสุขสบาย ร้อนด้านการคมนาคม  หนา 0.15 ม. พืน้ที่ผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

(ซอยสุขสบาย) และการขนส่งสินค้า ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.ไหล่ทาง จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ หนิคลุกข้างละ 0.50 เมตรพร้อมปา้ย 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

โครงการ และปา้ยประชาสัมพันธ์
รายละเอยีดตามแบบที่ก าหนด

187 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด กว้าง ๔ ม. ยาว 163 ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๐              345,500 ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

หมู่ 6 บา้นราษฎร์ประสงค์ ร้อนด้านการคมนาคม  พืน้ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 652 ตร.ม. ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคม

ชุมชนสุขสบาย ซอยมะลิ และการขนส่งสินค้า ปริมาตรหนิคลุกไหลทาง ๒ ข้างๆละ จ านวน และขนส่งสินค้า
การเกษตรในพืน้ที่ 0.50 ม. พร้อมปา้ยโครงการตาม 1 เส้นทาง การเกษตรลดลง

แบบทต.ตลาด ก าหนด
188 โครงการวางท่อระบายน้ าค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาด Ø 0.60  ม.  จ านวน 260 ม. 0 847,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน    กองช่าง

บา้นราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง บอ่พัก ค.ส.ล.ขนาด 1x1x1.50 ม. ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

ซอยเหมือนฝัน (ฝ่ังขวา) ในพืน้ที่ พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชา จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่

สัมพันธ์ ตามแบบ ทต. ตลาด ก าหนด 1 เส้นทาง ลดลง
189 โครงการวางท่อระบายน้ าค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาด Ø 0.60  ม. จ านวน 198 ม. 0 502,525 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน    กองช่าง

 บา้นราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ร้อนจากปญัหาน้ าท่วมขัง พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชา ระบายน้ า จากปญัหาน้ า

หน้าบา้นนายสัมฤทธิ์ ในพืน้ที่ สัมพันธ์ ตามแบบ ทต. ตลาด ก าหนด จ านวน ท่วมขังในพืน้ที่
1 เส้นทาง ลดลง

190 โครงการกอ่สร้างลูกระนาด เพือ่ใหป้ระชาชนมีความ จ านวน 5 จดุ 0 35,000 ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ประชาชนมีความ    กองช่าง
ปลอดภยัในชีวิต ลูกระนาดฯ ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน จ านวน และทรัพย์สิน

1 เส้นทาง ยิ่งขึ้น


