
477 โครงการวางท่อระบายน ้าค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร จ้านวน   ๐ 388,000             ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน กองช่าง
พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ร้อนจากปญัหาน ้าท่วมขัง 113 ท่อน พร้อมบอ่พัก ขนาดกว้าง ๐ ท่อระบายน ้า จากปญัหาน ้า
บา้นบพุัฒนาชุมชนมอรังสูง ในพื นที่ 1 เมตร ยาว 1  เมตร ลึก 1.40 เมตร ๐ จ้านวน 1 ท่วมขังในพื นที่

ริมถนนประชารัฐฝ่ังซ้าย จ้านวน 13 บอ่ ฝาปดิตะแกรงเหล็ก ๐ เส้นทาง ลดลง

ต้าบลตลาด หล่อ ความยาวรวม 126 เมตร พร้อม ๐

ปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ ๐

ตามแบบ ทต.ตลาดกา้หนด ๐
478 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า เพือ่บรรเทาความเดือด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 250 เมตร ๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน    กองช่าง

ค.ส.ล. บา้นบพุัฒนา หมู่ 8 ร้อนจากปญัหาน ้าท่วมขัง ลึก 0.60 เมตร และฝาปดิ ค.ส.ล. ๐ รางระบายน ้าฯ จากปญัหาน ้า

ชุมชนมอรังสูง 1และ4 ในพื นที่ พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย ๐ จ้านวน ท่วมขังในพื นที่

ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบทต. ตลาด กา้หนด ๐ 1 เส้นทาง ลดลง
479 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพือ่จา่ยเปน็ค่าปรับปรุง ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร 0 1,195,000          0 0 ๐ มีการปรับปรุง ประชาชนได้รับ    กองช่าง

ส้านักงานเทศบาลต้าบลตลาด ต่อเติมอาคารส้านักงาน พื นที่ปรับปรุง 375 ตารางเมตร ๐ ต่อเติมอาคาร ความสะดวกใน
เทศบาลต้าบลตลาด พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย ๐ จ้านวน การติดต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบทต. ตลาด กา้หนด ๐ 1 ครั ง ราชการยิ่งขึ้น
480 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่บรรเทาความเดือด กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 90 เมตร ๐ 495,000             ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย ร้อนด้านการคมนาคม  หนา 0.15 เมตร  พื นที่ด้าเนินการไม่ ๐ ถนน ค.ส.ล. สะดวกในการ

น ้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บา้นราษฎร์ และการขนส่งสินค้า น้อยกว่า 360ตารางเมตร พร้อมวาง ๐ พร้อมวางท่อ คมนาคมและ

ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย การเกษตรในพื นที่ ท่อระบายน ้า Ø0.60 เมตร พร้อมบอ่ ๐ ระบาย ค.ส.ล. ขนส่งสินค้า

ซอย รุ่งเรือง ต้าบลตลาด พัก ขนาด 1x1x1.40  เมตร ๐ จ้านวน 1 ทางการเกษตร
ระยะทางรวม 90 เมตร  พร้อมปา้ย ๐ เส้นทาง
โครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาดกา้หนด ๐

481 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า    ค.ส.ล. 
ซอย กศน.บา้นบ(ุฝ่ังซ้าย) หมู่ที่2 บา้นบ ุ
ชุมชนประชารัฐพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างรางระบายน ้า กว้าง 0.50 ม. ยาว 200 ม. พร้อมบอ่พัก ค.
ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

500,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างราง
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

482 ถมดินเสริมไหล่ทาง บา้นโพธิ ์หมู่ 4 ชุมชน
โพธิแ์สนสุขเส้นหนองจาน จากคลองส่งน ้า
ชลประทาน ไป สามแยกบา้นนายสมพงศ์ 
เทจอหอ

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

ถมสองข้างๆละ 1.00 ม. ยาว 430 ม. ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 
1,290 ลบ.ม.

130,000 0 0 0 ๐ มีการถมดินเสริม
ไหล่ทาง จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

   กองช่าง

483 ขยายเขตประปาภมูิภาคหมู่ 3 บา้นตลาด  
ชุมชนโนนทับม้าสามัคคี  จากร้านญาโภช
นาฝ่ังตรงข้าม มจร.

เพือ่แกป้ญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากความหา่งไกลระบบ
สาธารณูปโภคขั นพื นฐาน

วางท่อ PE ขนาด 2" ยาว 970 ม. 440,000 0 0 0 ๐ มีการขยายเขต
ประปาภมูิภาค
จ้านวน 1 เส้นทาง

ความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากความหา่งไกล
ระบบสาธารณูปโภคขั น
พื นฐานลดลง

   กองช่าง

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



484 กอ่สร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ 6 บา้น
ราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย เส้นหน้า
สถานีต้ารวจชุมชน - โรงงานอดุลย์ไทย 
(ช่วงที่1)

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 260 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

780,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

485 กอ่สร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ 3 บา้น
ตลาด ชุมชนตลาดราษฏร์สามัคคี จากบา้น
สัสดี ไปถนนสายหลักบา้นตลาด

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 50 ม. พร้อมบอ่พัก
   ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

150,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

486 โครงการวางท่อระบายน ้าริมถนนสายบา้น
หนองตะคลอง (ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่ 7 บา้นหนอง
ตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 295 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

885,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

487 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 6 ชุมมชนเพชลดา 
เส้นหนองหอยสามัคคี จากปากทางหนอง
หอย ซอย 1 - โครงการเกตการ์เด้น

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 320 ม. หนา 0.15
 ม.

710,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง งถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

   กองช่าง

488 กอ่สร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. หมู่ 8 บา้นบุ
พัฒนา ชุมชนมอรังสูง เพชลดา1 ซอย1

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างรางระบายน ้า กว้าง 0.50 ม. ยาว 360 ม. พร้อมบอ่พัก ค.
ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

1,100,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างราง
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

489 กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. หมู่ 8 บา้นบุ
พัฒนา ชุมชนปูต่าร่วมใจพัฒนา ซอยปูต่า
พัฒนา 2

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 140 ม. พร้อม
บอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

420,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

490 วางท่อระบายน ้า ซอยประชารัฐ14 หมู่ที่2 
บา้นบ ุชุมชนประชารัฐพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 240 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

820,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

491 ซ่อมสร้างถนนลาดยางเปน็ถนน   ค.ส.ล. 
พร้อมรางระบายน ้า สายบา้นเกาะ - 
อาณาสรา      หมู่ 3 บา้นตลาด  ชุมชน
โนนทับม้าสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15
 ม. พร้อมรางระบายน ้า กว้าง 0.50 ม. ยาว 280 ม. และบอ่พัก ค.
ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

1,700,000 0 0 0 ๐ มีการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

   กองช่าง

492 วางท่อระบายน ้า คสล. หมู่ 5 บา้นกระฉอด 
 ชุมชนกระฉอดสามัคคี ซอยอรุณสวัสด์ิ 
จากสามแยกบา้นนายส้ารวย พวงโพธิ์

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 210 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

630,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

493 กอ่สร้างท่อระบายน ้าเสีย หมู่ที่ 1 บา้นบ ุ
ชุมชนอยู่ดีมีสุข เส้นหน้าบา้นนางปลิว 
แจม่ใส ไป เหมืองชลประทาน

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 146 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

440,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

494 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
สายดับ หมู่ 8 บา้นบพุัฒนา ชุมชนมอรังสูง

เพือ่แกป้ญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากความหา่งไกลระบบ
สาธารณูปโภคขั นพื นฐาน

ระยะทาง 3,500 ม. 440,000 0 0 0 ๐ มีการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ้านวน 1 เส้นทาง

ความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากความหา่งไกล
ระบบสาธารณูปโภคขั น
พื นฐานลดลง

   กองช่าง

495 กอ่สร้างท่อระบายน ้า คสล.   หมู่ 7 บา้น
หนองตะคลอง   ชุมชนกา้วไกลพัฒนา ซอย
เหมือนฝันไป บา้นนางปราณี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 160 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

480,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

496 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบา้น
หนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ชุมชนกา้วไกลพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 85 ม. หนา
 0.05 ม.

200,000 0 0 0 ๐ มีการเสริมผิวแอส 
ฟัสท์ติกคอนกรีต 
จ้านวน 1 เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

   กองช่าง



497 กอ่สร้างรางระบายน ้า หมู่ที่ 1    บา้นบ ุ 
ชุมชนอยู่ดีมีสุข ซอยตาเพิม่ ไป วัดโคกตลาด

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างรางระบายน ้า กว้าง 0.50 ม. ยาว 169 ม. พร้อมบอ่พัก ค.
ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

500,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างราง
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

498 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 6 ชุมมชนเพ
ชลดา ซอย 1 - 8  (ช่วงกลางซอยและท้าย
ซอย)

เพือ่แกป้ญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากความหา่งไกลระบบ
สาธารณูปโภคขั นพื นฐาน

จ้านวน 12 จดุ 50,000 0 0 0 ๐ มีการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง
จ้านวน 1 เส้นทาง

ความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากความหา่งไกล
ระบบสาธารณูปโภคขั น
พื นฐานลดลง

   กองช่าง

499 กอ่สร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ 6 บา้น
ราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย ซอยศิวะ
โชค จากฝ่ังตรงข้าม บา้น อ.นิคม ไป ถนน 
อบจ.

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 300 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

900,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

500 ขยายสะพานข้ามคลองส่งน ้าบา้นเกาะ หมู่ 
3 บา้นตลาด  ชุมชนสุรนารีร่วมใจ

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

ขยายสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. 500,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง 
ขยายสะพาน 
จ้านวน 1 เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

   กองช่าง

501 กอ่สร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7  บา้น
หนองตะคลอง ชุมชนกา้วไกลพัฒนา

เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการท้องถิ่น

กอ่สร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 45.00 ม. 450,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างศาลา
เอนก ประสงค์
จ้านวน 1 เส้นทาง

การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการท้องถิ่นของ
ประชาชนสะดวกยิ่งขึ น

   กองช่าง

502 กอ่สร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ที่7 บา้น
หนองตะคลองชุมชนกา้วไกลพัฒนาจาก
บา้นยายลียบ ไป บา้นยายแถม

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 400 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

1,200,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

503 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บา้นบ ุชุมชนอยู่ดีมี
สุข จากสะพานข้ามเหมืองชนประทาน ผ่าน
บา้นนายสมศักด์ิ ทองเลิศ และนายสัมฤทธิ ์
เชี่ยวจอหอ ไป บา้นน.ส.สุวารี เจยีนโพธิ์

เพือ่แกป้ญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากความหา่งไกลระบบ
สาธารณูปโภคขั นพื นฐาน

ยาว 40 ม. 15,000 0 0 0 ๐ มีการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ้านวน 1 เส้นทาง

ความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากความหา่งไกล
ระบบสาธารณูปโภคขั น
พื นฐานลดลง

   กองช่าง

504 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 2 บา้นบ ุชุมชนประชารัฐพัฒนา

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพชุมชน กอ่สร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พื นที่ไม่น้อยกว่า 1,095.50 
ตร.ม.

500,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างลาน
กฬีา จ้านวน 1 แหง่

ประชาชนมีพื นที่ออกกา้ลัง
กายอย่างเหมาะสม

   กองช่าง

505 กอ่สร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ 6 ชุมมชน
เพชลดา เส้นหนองหอยสามัคคี ซอย 1 ไป 
เพชลดา ซอย 6

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 750 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

2,250,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

506 กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล . รูปตัวยู หมู่ 1
 ชุมชนวัดโคกตลาด            ซอยส้าราญชื่น

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างรางระบายน ้า กว้าง 0.50 ม. ยาว 330 ม. พร้อมบอ่พัก     
    ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

990,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างราง
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

507 โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนสายบา้นบ ุ-
 ลองตอง มุมสระวัดโคกตลาด ซอยหว่านกล้า

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ไหล่ทาง2 ข้างๆละ 1.50 ม.ยาว 450
 ม.

610,000 0 0 0 ๐ มีการซ่อมแซมไหล่
ทาง จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

   กองช่าง

508 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน ้า คสล. หมู่ 6 
บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย เส้น
จากซอยศิวะโชค ไป เต้นรถนายไก่

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 30 ม. พร้อมบอ่พัก
   ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

90,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

509 กอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 1 ชุมชนวัดโคก
ตลาด ซอยเดือนฉาย

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. 200,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง งถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

   กองช่าง



510 กอ่สร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. หมู่ 8 บา้นบุ
พัฒนา ชุมชนมอรังสูง       เพชลดา1 ซอย2

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างรางระบายน ้า กว้าง 0.50 ม. ยาว 250 ม. พร้อมบอ่พัก ค.
ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

750,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างราง
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

511 กอ่สร้างศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่   สาธารณ
หน้าหมู่บา้นสุรนารี

เพือ่ใหศู้นย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเพียงพอกบัจ้านวน
เด็กที่เพิม่ขึ น

จ้านวน 1  แหง่ 2,500,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างศูนย์ 
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
จ้านวน 1 แหง่

จ้านวนูนย์เด็กปฐมวัย
เพียงพอกบัจ้านวนเด็ก

   กองช่าง

512 กอ่สร้างถนนหนิคลุก หมู่ 6 ชุมมชนเพชลดา
 เส้นหนองหอยสามัคคี ซอย 2

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 415 ม. 50,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง งถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

   กองช่าง

513 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากสะพานข้าม
คลองส่งน ้าหอพักชมเดือน ไป โรงเรียนบญุ
วัฒนา

เพือ่แกป้ญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากความหา่งไกลระบบ
สาธารณูปโภคขั นพื นฐาน

ยาว 1,400 ม. 240,000 0 0 0 ๐ มีการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ้านวน 1 เส้นทาง

ความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากความหา่งไกล
ระบบสาธารณูปโภคขั น
พื นฐานลดลง

   กองช่าง

514 วางท่อระบายน ้า ซอยเหมือนฝัน (ฝ่ังขวา) 
หมู่ที่6 บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชนราษฎร์
บ้ารุง

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 250 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.

750,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

   กองช่าง

515 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
เลียบล้าบริบรูณ์ (ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่4 บา้นโพธิ ์
ชุมชนโพธิแ์สนสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,260 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

500,000 0 0 0 ๐ มีการซ่อมแซมถนน
หนิคลุก จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

516 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหนิคลุก เลียบล้า
บริบรูณ์ (ฝ่ังขวา) หมู่ที่4 บา้นโพธิ ์ชุมชน
โพธิแ์สนสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

320,000 0 0 0 ๐ มีการซ่อมแซมถนน
หนิคลุก จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

517 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเลียบ
เหมืองเกษร หมู่ที4่ บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิ์
แสนสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,050 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

2,310,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง งถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

518 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ซอย
โพธิแ์สนสุข หมู่ที่4 บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิ์
แสนสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 470 ม. 
หนา 0.04 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

846,000 0 0 0 ๐ มีการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอน กรีต  
จ้านวน 1 เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

519 โครงการกอ่สร้างฝายล้าบริบรูณ์ หมู่ที่4 
บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างฝาย ค.ส.ล. แบบตัว M ขนาดกว้าง 3.00 ม. สูง 3.00 ม. 
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน

3,000,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่งสร้างฝาย 
 จ้านวน 1 แหง่

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

520 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน ้า คลอง
หว้ยน้อย (บริเวณท้านบ)หมู่ที่4 บา้นโพธิ ์
ชุมชนโพธิแ์สนสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างประตูระบายน ้า ชนิดรับน ้าสองทาง พร้อมวางท่อระบายน ้า 
ค.ส.ล. ขนาด 2- Ø 1.00 ม. ยาว 43 ม. รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานกรมชลประทาน

500,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างประตู
ระบายน ้า  จ้านวน 
1 แหง่

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

521 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน ้า คลอง
หว้ยน้อย (บริเวณศาลา)หมู่ที่4 บา้นโพธิ ์
ชุมชนโพธิแ์สนสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างประตูระบายน ้า ชนิดรับน ้าสองทาง พร้อมวางท่อระบายน ้า 
ค.ส.ล. ขนาด 2- Ø 1.00 ม. ยาว 65 ม. 
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน

700,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างประตู
ระบายน ้า จ้านวน  
1 แหง่

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

522 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนน
สะอาด หมู่ที่4 บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

660,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง



523 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนนพี
แกว้2 หมู่ที่4 บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 59 ม. หนา 0.15 ม.
 รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

100,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง
กอ่สร้างถนน ค.ส.ล
 .จ้านวน 1 เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

524 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยโพธิแ์สนสุข 
หมู่ที่4 บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 160 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตาม ทต.
ตลาดกา้หนด

480,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า.จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

525 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
เลียบล้าบริบรูณ์ (บริเวณท้านบ) หมู่ที่4 
บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

180,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุก จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

526 โครงการขยายถนน ค.ส.ล. ซอยหนองจาน 
หมู่ที่4 บา้นโพธิ ์ชุมชนโพธิแ์สนสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

ขยายถนน ค.ส.ล. สองข้างๆละ 1.00 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 
ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

450,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง
กอ่สร้าง ค.ส.ล.
จ้านวน 1 เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

527 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ชุมชนโพธิ์
แสนสุข สายโนนพีแกว้

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

280,000 0 0 0 ๐ มีการซ่อมแซมถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

528 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า    ค.ส.ล. 
ซอยเฉลิมพระเกยีรติ 3 หมู่ที่ 7  บา้น
หนองตะคลอง (บริเวณหน้าตู้โทรศัพท์)
 ชุมชนร่วมใจพัฒนา 

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างรางระบายน ้า กว้าง 0.50 ม. ยาว 290 ม.ลึก 0.60 ม. 
พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.รายละเอยีดตาม
เทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

870,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างราง
ระบายน ้า จ้านวน 1
 แหง่

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

529 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองตะ
คลองร่วมใจ 5 หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง
 ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.
(ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

176,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน  1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

530 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบา้น
หนองตะคลอง หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง 
(บริเวณหน้าที่ท้าการผู้ใหญ่บา้น)
ชุมชนร่วมใจพัฒนา  

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 77 ม. หนา
 0.05 ม. ไหล่ทางแอสฟัสท์ติกทั ง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร รายละเอยีดตามเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

207,900 0 0 0 ๐ มีการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

531  โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติก  คอนกรีต 
สายบา้นราษฎร์ประสงค์ - บา้นหนองตะ
คลอง หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 600 ม. 
หนา 0.05 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอยีดตาม
เทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

1,620,000 0 0 0 ๐ มีการเสริมผิวแอส
ฟัสท์ติกคอน กรีต
จ้านวน 1 เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

532 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองตะ
คลองร่วมใจ 3 หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง
 ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15
 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอยีดตามเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

344,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

533 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศูนย์
การเกษตร 4  หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางหนิคลุกทั ง 2 ข้าง รายละเอยีดตามเทศบาลต้าบลตลาด
กา้หนด

148,500 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

534 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองตะ
คลองร่วมใจ  4  หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะ
คลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 84 ม. หนา 0.15 ม.
ไม่มีไหล่ทาง รายละเอยีดตามเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

185,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง



535 ขยายผิวถนน ค.ส.ล. สายบา้นหนองตะ
คลอง ฝ่ังซ้าย หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

ขยายผิวถนน ค.ส.ล. จากเดิมกว้าง 4.00 ม. ขยายเพิม่กว้าง 1.00 
ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม.รายละเอยีดตามเทศบาลต้าบลตลาด
กา้หนด

29,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

536 โครงการกอ่สร้าง ค.ส.ล. ซอยศูนย์
การเกษตร 2 หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15
 ม.ไหล่ทางหนิคลุกทั ง 2 ข้าง รายละเอยีดตามเทศบาลต้าบลตลาด
กา้หนด

577,500 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

537 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยหนอง
ตะคลองร่วมใจ 2  หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะ
คลอง  (บา้นเพชรลดาตรงข้ามที่ท้าการ
ผู้ใหญ่บา้น ) ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

ซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15
 ม. ไม่มีไหล่ทาง รายละเอยีดตามเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

82,500 0 0 0 ๐ มีการซ่อมแซมถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

538 ขยายผิวถนน ค.ส.ล. สายบา้นหนองตะ
คลอง – ศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะ
คลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

ขยายผิวถนน ค.ส.ล. จากเดิมกว้าง 4.00 ม. ขยายเพิม่กว้าง 1.00 
ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.รายละเอยีดตามเทศบาลต้าบลตลาด
กา้หนด

302,500 0 0 0 ๐ มีการขยายผิวถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

539 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต้่า ซอยหนองตะ
คลองร่วมใจ 6 และ 7  หมู่ที่ 7  บา้น
หนองตะคลอง ชุมชนกา้วไกลพัฒนา

เพือ่แกป้ญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากความหา่งไกลระบบ
สาธารณูปโภคขั นพื นฐาน

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต้่า ระยะทาง 336 เมตร 80,000 0 0 0 ๐ มีการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต้่า 
จ้านวน 1 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนจากความหา่งไกล
ระบบสาธารณูป โภคขั น
พื นฐานลดลง

กองช่าง

540 โครงการวางท่อระบายน ้าริมถนนลาดยาง
สายบา้นบ ุลองตอง (ฝ่ังซ้าย)  บริเวณโรงสี
ตาพัด หน้าร้านอดุมรีไซเคิลหมู่ที่ 7 บา้น
หนองตะคลอง ชุมชนกา้วไกลพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 160 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตาม เทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

480,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

541 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศูนย์
เกษตร 3  หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15
 ม.ไหล่ทางหนิคลุกทั ง 2 ข้าง รายละเอยีดตามเทศบาลต้าบลตลาด
กา้หนด

3,080,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง
กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.
 จ้านวน 1 เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

542 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต้่า ซอยปตูาเย็นจติ
 2 หมู่ที่ 7  บา้นหนองตะคลอง ชุมชนกา้ว
ไกลพัฒนา

เพือ่แกป้ญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากความหา่งไกลระบบ
สาธารณูปโภคขั นพื นฐาน

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต้่า ระยะทาง 60 เมตร 16,000 0 0 0 ๐ มีการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต้่า 
จ้านวน 1 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนจากความหา่งไกล
ระบบสาธารณูป โภคขั น
พื นฐานลดลง

กองช่าง

543 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า    ค.ส.ล. 
ซอยอยู่ดีมีสุข4 หมู่ที่1 บา้นบ ุชุมชนอยู่ดีมี
สุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างรางระบายน ้า กว้าง 0.50 ม. ยาว 142 ม.     ลึก 0.60 ม.
 พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตาม
เทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

430,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างราง
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

544 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอยอยู่ดีมี
สุข5 หมู่ที่1 บา้นบ ุชุมชนอยู่ดีมีสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 310 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

130,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
หนิคลุก จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

545 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยอยู่ดีมีสุข9  
หมู่ที่1 บา้นบ ุชุมชนอยู่ดีมีสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 168 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

510,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

546 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยประชา
สามัคคี1 (ฝ่ังขวา) หมู่ที่1 บา้นบ ุชุมชนอยู่
ดีมีสุข

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 280 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

840,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง



547 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยวัดโคก
ตลาด5  หมู่ที่1 บา้นบ ุชุมชนวัดโคกตลาด

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 289 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

870,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

548 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยวัดโคกตลาด
 6 หมู่ที่1 บา้นบ ุชุมชนวัดโคกตลาด

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 96 ม. พร้อมบอ่พัก
 ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.    รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

300,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

549 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสวนปา่ 
หมู่ที่1 บา้นบ ุชุมชนวัดโคกตลาด

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

500,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง
กอ่สร้างถนน      ค.
ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

550 โครงการวางท่อระบายน ้า เลียบทางรถไฟ
สายชุมทางจริะ-ขอนแกน่  หมู่ที่1 บา้นบ ุ
ชุมชนวัดโคกตลาด

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 420 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

1,260,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

551 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ทางเข้าโรงสี
ชุมชน หมู่ที่2 บา้นบ ุชุมชนประชารัฐ

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 58.00 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อมไหล่ทางหนิคลุก 2 ข้างๆละ 0.50 ม. รายละเอยีด
ตาม ทต.ตลาดกา้หนด

160,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
คสล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

552 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชา
รัฐ13 หมู่ที่2 บา้นบ ุชุมชนประชารัฐ

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

280,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

553 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยประชารัฐ13
 หมู่ที่2 บา้นบ ุชุมชนประชารัฐ

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 100 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

300,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

554 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชา
รัฐ14 หมู่ที่2 บา้นบ ุชุมชนประชารัฐ

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

550,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

555 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยประชา
สามัคคี2 (ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่2 บา้นบ ุชุมชน
ประชาสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 383 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

1,150,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

556 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชา
รัฐ12 หมู่ที่2 บา้นบ ุชุมชนประชารัฐ

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 83 ม. หนา 0.15 ม.
 รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

230,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

557 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโบราณ
1/1 หมู่ที่2 บา้นบ ุชุมชนประชาสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 55 ม. หนา 0.15 ม.
 รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

110,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

558 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนนทัพ
ม้าสามัคคี1 หมู่ที่3 บา้นตลาด ชุมชนโนน
ทัพม้าสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

240,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

559 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอยโนนทัพ
ม้าสามัคคี2 หมู่ที่3 บา้นตลาด ชุมชนโนน
ทัพม้าสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 218 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. พร้อมเสริมดิน ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 100 ม. หนา
เฉล่ีย 1.00 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

150,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
หนิคลุก จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

560 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนนทัพ
ม้าสามัคคี3 หมู่ที่3 บา้นตลาด ชุมชนโนน
ทัพม้าสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 308 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

680,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง



561 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนนทัพ
ม้าสามัคคี5 หมู่ที่3 บา้นตลาด ชุมชนโนน
ทัพม้าสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 550 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

1,520,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

562 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนนทัพ
ม้าสามัคคี7 หมู่ที่3 บา้นตลาด ชุมชนโนน
ทัพม้าสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 830 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

2,300,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

563 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนนทัพ
ม้าสามัคคี8 (โนนส้าโรง) หมู่ที่3 บา้นตลาด
 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

1,100,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

564 โครงการกอ่สร้าถนนงหนิคลุก ซอยโนนทัพ
ม้าสามัคคี9 หมู่ที่3 บา้นตลาด ชุมชนโนน
ทัพม้าสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

200,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนนง
หนิคลุก จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

565 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนนทัพ
ม้าสามัคคี10 หมู่ที่3 บา้นตลาด ชุมชนโนน
ทัพม้าสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

570,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

566 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนนทัพ
ม้าสามัคคี12 หมู่ที่3 บา้นตลาด ชุมชนโนน
ทัพม้าสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

1,900,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

567 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนนทัพ
ม้าสามัคคี12/1 หมู่ที่3 บา้นตลาด ชุมชน
โนนทัพม้าสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

1,100,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

568 โครงการกอ่สร้าถนน ค.ส.ล. สายสรุนารี-
โนนทัพม้า หมู่ที่3 บา้นตลาด ชุมชนโนน
ทัพม้าสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 
0.15 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

4,620,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

569 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน กรีต 
ซอยตลาดราษฏร์สามัคคี หมู่ที่3 บา้นตลาด
 ชุมชนตลาดราษฏร์สามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 844 ม. 
หนา 0.04 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

1,520,000 0 0 0 ๐ มีการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอน กรีต 
จ้านวน 1 เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

570 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยตลาด
ราษฏร์สามัคคี3 หมู่ที่3 บา้นตลาด ชุมชน
ตลาดราษฏร์สามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 48 ม. พร้อมบอ่พัก
 ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.
รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

150,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

571 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตลาด
ราษฏร์สามัคคี8 หมู่ที่3 บา้นตลาด ชุมชน
ตลาดราษฏร์สามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 21 ม. หนา 0.15 ม.
 รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

40,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
 ค.ส.ล. จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

572 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า    ค.ส.ล. 
ซอยกระฉอดพัฒนา หมู่ที่5 บา้นกระฉอด 
ชุมชนกระฉอดสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างรางระบายน ้า กว้าง 0.50 ม. ยาว 120 ม.ลึก 0.60 ม. 
พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.      รายละเอยีด
ตาม ทต.ตลาดกา้หนด

360,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างราง
ระบายน ้า  จ้านวน 
1 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

573 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหนิคลุก เลียบ
คลองชลประทาน(ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่5 บา้นกระ
ฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

280,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
หนิคลุก จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

574 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
เลียบคลองชลประทาน(ฝ่ังขวา) หมู่ที่5 
บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

280,000 0 0 0 ๐ มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุก จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง



575 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า    ค.ส.ล. 
ซอยกระฉอดสามัคคี หมู่ที่5 บา้นกระฉอด 
ชุมชนกระฉอดสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างรางระบายน ้า กว้าง 0.50 ม. ยาว 200 ม.ลึก 0.60 ม. 
พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.      รายละเอยีด
ตาม ทต.ตลาดกา้หนด

600,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างราง
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

576 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยบ้ารุงธรรม 
หมู่ที่5 บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 100 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตาม ทต.
ตลาดกา้หนด

300,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

577 โครงการวางท่อระบายน ้า ถนนลาดยางสาย
บา้นบ-ุลองตอง(ฝ่ังขวา) หมู่ที่5 บา้นกระ
ฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 250 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตาม ทต.
ตลาดกา้หนด

750,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

578 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยโนนพีแกว้ 
หมู่ที่5 บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 200 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตาม ทต.
ตลาดกา้หนด

600,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

579 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก ่ หมู่ที่5 บา้น
กระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 380 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม.
 พร้อมวางท่อระบายน ้า (ข้ามคลอง)        ขนาด Ø 0.60 ม. จ้านวน
 2 จดุ รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

150,000 0 0 0 ๐ มีการขุดลอกคลอง 
จ้านวน 1 แหง่

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

580 โครงการวางท่อระบายน ้า คลองไส้ไก ่ หมู่
ที่5 บา้นกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด 2- Ø 0.60 ม. ยาว 250 ม. พร้อม
ถมดินหลังท่อ รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

1,250,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

581 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน ้า (สระวัด
บ้ารุงธรรม)  หมู่ที่5 บา้นกระฉอด ชุมชน
กระฉอดสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างกา้แพง ค.ส.ล.หน้าท่อ พร้อมวางท่อระบายน ้า ขนาด Ø 
0.60 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

150,000 0 0 0 ๐ มีการซ่อมแซมท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

582 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยศิวโชค (ฝ่ัง
ขวา) หมู่ที่6 บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุข
สบาย

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 195 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

585,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

583 โครงการวางท่อระบายน ้า สายบา้นราษฎร์
ประสงค์-หนองตะคลอง (ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่6 
บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 410 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

1,230,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

584 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยแจง้สว่าง 
(ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่6 บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชน
สุขสบาย

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 113 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

340,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

585 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศิวโชค
1/1 หมู่ที่6 บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุข
สบาย

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15
 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

420,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล.  จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

586 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศิวโชค
1/2 หมู่ที่6 บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุข
สบาย

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม.
 รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

210,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน 
ค.ส.ล.  จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

587 โครงการวางท่อระบายน ้า ถนนสายบา้นบุ-
ลองตอง หมู่ที่6 บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชน
สุขสบาย

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 11.0 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.50x3.00x1.80 ม.   รายละเอยีดตาม
เทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

200,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

588 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยเหมือนฝัน 
(ฝ่ังขวา) หมู่ที่6 บา้นราษฎร์ประสงค์ ชุมชน
ราษฎร์บ้ารุง

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 240 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

720,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง



589 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอยหนอง
หอยสามัคคี1 หมู่ที่6 บา้นราษฎร์ประสงค์ 
ชุมชนเพชรลดา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 460 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

200,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง ถนน
หนิคลุก จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

590 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน ้า  (ทางเข้า
สระวัดบ้ารุงธรรม) หมู่ที่6 บา้นราษฎร์
ประสงค์ ชุมชนราษฎร์บ้ารุง

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

กอ่สร้างประตูระบายน ้า ชนิดรับน ้าทางเดียว  ขนาด Ø 0.60 ม. 
รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

150,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างประตู
ระบายน ้า จ้านวน  
1 แหง่

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

591 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยปูต่าสามัคคี1
 (ฝ่ังขวา) หมู่ที่8 บา้นบพุัฒนา ชุมชนปูต่า
ร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 179 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

540,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

592 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยปูต่าสามัคคี2
 (ฝ่ังขวา) หมู่ที่8 บา้นบพุัฒนา ชุมชนปูต่า
ร่วมใจพัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 160 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

480,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

593 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยปูต่าสามัคคี3
  หมู่ที่8 บา้นบพุัฒนา ชุมชนปูต่าร่วมใจ
พัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 139 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

420,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

594 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยปูต่าพัฒนา1
 หมู่ที่8 บา้นบพุัฒนา ชุมชนปูต่าร่วมใจ
พัฒนา

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 190 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

570,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

595 โครงการวางท่อระบายน ้า ซอยเพชรลดา
ร่วมใจ (ฝ่ังขวา) หมู่ที่8 บา้นบพุัฒนา ชุมชน
มอรังสูง

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่จากภาวะน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 120 ม. พร้อมบอ่
พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. รายละเอยีดตามเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

360,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างท่อ
ระบายน ้า จ้านวน 1
 เส้นทาง

ปญัหาความเดือด ร้อนของ
ประชาชนในพื นที่จากภาวะ
น ้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

596 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 
ซอยมอรังสูงร่วมใจ  หมู่ที่8 บา้นบพุัฒนา 
ชุมชนมอรังสูง

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

250,000 0 0 0 ๐ มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุก จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

597 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอยมอรังสูง
ร่วมใจ1/1  หมู่ที่8 บา้นบพุัฒนา ชุมชนมอ
รังสูง

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 380 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

152,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน
หนิคลุก จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

598 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก ซอยมอรังสูง
แสนสุข  หมู่ที่8 บา้นบพุัฒนา ชุมชนมอรังสูง

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

160,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน
หนิคลุก จ้านวน 1 
เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

599 โครงการติดตั งปา้ยชื่อซอย/ถนน เทศบาล
ต้าบลตลาด

เพือ่ส่งเสริมการบริหาร
จดัการบา้นเมืองที่ดี

ปา้ยเหล็กหล่อ ขนาด 0.30x1.00 ม. พร้อมพื นสติกเกอร์ตัวอกัษร
สะท้อนแสง และเสาปา้ย 4” สูงไม่น้อยกว่า 2.5 ม.จ้านวน 80 ปา้ย
 รายละเอยีดตามเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

480,000 0 0 0 ๐ มีการติดตั งปา้ยชื่อ
ซอย/ถนน  จ้านวน
 80 ปา้ย

การบริหารจดัการ
งบประมาณในการพัฒนา
ท้องถิ่นสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

600 โครงกาติดตั งปา้ยจราจร เคร่ืองหมายจราจร
 เทศบาลต้าบลตลาด

เพือ่ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ปา้ยเหล็กซิงค์ พร้อมพื นสติกเกอร์ตัวอกัษรสะท้อนแสง  รายละเอยีด
ตามเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

200,000 0 0 0 ๐ มีการติดตั งปา้ย
จราจร จ้านวน  1 
ครั ง

ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
เพิม่ขึ น

กองช่าง



601 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงาน 
เทศบาลต้าบลตลาด

เพือ่ซ่อมแซมสถานที่
ราชการใหพ้ร้อมบริการ
ประชาชน

เปล่ียนหลังคากระเบื องลอนคู่  พื นที่ไม่น้อยกว่า  15  ตร.ม. 
- เปล่ียนฝ้าเพดานยิบซ่ัมชนิดฉาบเรียบ  พื นที่ไม่น้อยกว่า  285  ตร.
ม. 
- รื อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม  พื นที่ไม่น้อยกว่า  61  ตร.ม. 
- ติดตั งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม (ของเดิม)  พื นที่ไม่น้อยกว่า  21 
 ตร.ม. 
- ติดตั งเคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x0.75x10.50 ม.สูง 1.10 ม. 
จ้านวน  1  ชุด 
- ติดตั งโคมไฟตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 2x36 วัตต์ ม. จ้านวน  28 
 ชุด รายละเอยีดตามเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

450,000 0 0 0 ๐ มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
จ้านวน 1 แหง่

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขอรับบริการจาก
หน่วยงานราชการยิ่งขึ น

กองช่าง

602 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
เทศบาลต้าบลตลาด

เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการท้องถิ่น

อาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 18.00 ม. ยาว 30.00 ม. สูง 6.00 ม. 
รายละเอยีดตามเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

3,510,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้าง
อาคารอเนกประสงค์
 จ้านวน 1 หลัง

การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการท้องถิ่นของประชาชน
เกดิความสะดวกยิ่งขึ น

กองช่าง

603 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกสายเลียบ
คลองชลประทาน (ฝ่ังซ้าย) จากสะพาน
มะขามหวาน หมู่ที่ 1 บา้นบ ุ- บา้นบหุมู่ที่ 2

เพือ่บรรเทาความเดือด 
ร้อนของประชาชนในพื นที่
 ด้านการคมนาคมและ
ขนส่งสินค้าการเกษตร

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือป
รมาณหนิคลุกไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. พร้อมปา้ยโครงการ ตามแบบ
เทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

160,000 0 0 0 ๐ มีการกอ่สร้างถนน
หนิคลุก  จ้านวน 1 
เส้น

ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื นที่ ด้านการ
คมนาคมและขนส่งสินค้า
การเกษตรลดลง

กองช่าง

604 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหนิคลุก เลียบ
คลองชลประทาน(ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่5 บา้นกระ
ฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี

เพือ่บรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื นที่ด้านการคมนาคม

ปรับปรุงซ่อมแซมหนิคลุก  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม ทต.ตลาดกา้หนด

280,000 0 0 0 ๐ มีการปรับปรุงซ่อม 
แซมถนนหนิคลุก 
จ้านวน 1 เส้นทาง

ประชาชนในพื นที่ได้รับ
ความสะดวกในการการ
คมนาคมยิ่งขึ น

กองช่าง

81,391,900 2,828,000 0 0 0 84,219,900
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