
281 โครงการวางท่อระบายน ้า เพือ่เปน็การระบายน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด 0 72,000               0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

ค.ส.ล.พร้อมกอ่สร้างบอ่พัก รวมในเขตต้าบลตลาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60ม.พร้อมบอ่พัก ระบายน ้า จากปญัหาน ้า

ค.ส.ล. ประชารัฐ (ประชา และเปน็การปอ้งกนัมิให้ ค.ส.ล.ขนาด1 x 1 x1.40ม. จ้านวน ท่วมขังในพื นที่

สามัคคี 3) หมู่ที่  2  ต.ตลาด เกดิปญัหาน ้าท่วมภายใน จ้านวน 1 บอ่พร้อมฝาตะแกรง 1 เส้นทาง ลดลง

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา พื นที่ต้าบลตลาด เหล็กหล่อ มีความยาวรวมบอ่พัก
 25 ม.ตามแบบเทศบาลต้าบลตลาด
กา้หนด

282 โครงการวางท่อระบายน ้าค.ส.ล. เพือ่เปน็การระบายน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล. 0 85,800               0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

(ข้ามถนนลาดยาง สายบา้นบ ุ- รวมในเขตต้าบลตลาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ระบายน ้า จากปญัหาน ้า

ลองตอง)  หน้าซอย และเปน็การปอ้งกนัมิให้ ความยาว 9 ม. พร้อมบอ่พักค.ส.ล. จ้านวน ท่วมขังในพื นที่

โบราณ หมู่ที่  2 เกดิปญัหาน ้าท่วมภายใน ขนาด1.9x 1.5x 2 ม.จ้านวน  2 บอ่ 1 เส้นทาง ลดลง

พื นที่ต้าบลตลาด รายละเอยีดตามแบบทต.ตลาดกา้หนด
283 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 105 ม 0 211,680 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยหนองหอย (ช่วงที่ 2) ร้อนด้านการคมนาคม .หนา 0.15 ม.ไหล่ทางตามสภาพพื น ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง

หมู่ที่ 6  ต.ตลาด  อ.เมือง และการขนส่งสินค้า ที่โดยใช้วัสดุพื นทางเดิมมาปรับเกล่ีย จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

จ.นครราชสีมา การเกษตรในพื นที่ ทับแน่นใหเ้รียบร้อยพื นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 420 ตรม.พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ์และปา้ยโครงการ
ตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

284 โครงการติดตั งการ์ดเรียว เพือ่ปอ้งกนัอบุติัเหตุใน ติดตั งการ์เรียวเหล็ก ยาว 120 ม. 0 300,000 0 0 0 อบุติัเหตุในการ อบุติัเหตุในการ กองช่าง

(ราวกนัตก) หมู่ที่ 7 บา้นหนอง การสัญจรเดินทางใน พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ย สัญจรเดินทางใน สัญจรเดินทางใน
ตาคลอง ต.ตลาด อ.เมือง บริเวณดังกล่าว โครงการตามแบบเทศบาลต้าบล บริเวณดังกล่าว บริเวณดังกล่าว
จ.นครราชสีมา ตลาดกา้หนด ลดลง ลดลง

285 โครงการกอ่สร้างรางระบาย เพือ่เปน็การระบายน ้า กอ่สร้างรางระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด 0 480,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง สามารถปอ้งกนั กองช่าง

ค.ส.ล.หมู่ 8  บา้นบพุัฒนา รวมในเขตต้าบลตลาด กว้าง0.50 ม.ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 ม. รางระบายน ้าฯ และแกป้ญัหาการ
ชุมชนมอรังสูง และเปน็การปอ้งกนัมิให้ จากเขตทางรถไฟ - เพชรลดา ซอย 1 จ้านวน 1 เส้นทาง เกดิภาวะน ้าท่วม

เกดิปญัหาน ้าท่วมภายใน  (ฝ่ังตรงข้ามโรงงานเพชร)  ยาว ภายในเขต
พื นที่ต้าบลตลาด 160  ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์ เทศบาลต้าบล

และปา้ยโครงการตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด
286 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด  ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม.ยาว 0 240,000             0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

พร้อมท่อระบายน ้า คสล.ซอย ร้อนด้านการคมนาคม 61 ม.หนา 0.15 ม.ไม่มีไหล่ทางตาม ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง

ชาติไทย หมู่ที่ 1 ต.ตลาด และการขนส่งสินค้า สภาพพื นที่โดยใช้วัสดุพื นทางเดิม จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา การเกษตรในพื นที่ มาปรับเกล่ียทับแน่นใหเ้รียบร้อยพื นที่
จราจรไม่น้อยกว่า 152.50 ตรม.
พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. Ø 0.60
 จ้านวน 55 ท่อน พร้อมบอ่พัก คสล.
ขนาด 1 x1 x1.40 ม. จ้านวน 7 บอ่

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ พร้อม
ปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ยโครงการ
ตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

287 โครงการวางท่อระบายน ้าค.ส.ล. เพือ่เปน็การระบายน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด 0 742,000             0 0 0 มีการกอ่สร้าง สามารถปอ้งกนั กองช่าง

พร้อมกอ่สร้างบอ่พัก ค.ส.ล. รวมในเขตต้าบลตลาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60ม.พร้อมบอ่พัก รางระบายน ้าฯ และแกป้ญัหาการ
ซอยประชาสามัคคี หมู่ที่  2 และเปน็การปอ้งกนัมิให้ ค.ส.ล.ขนาด 1 x 1 x1.40ม. จ้านวน 1 เส้นทาง เกดิภาวะน ้าท่วม
ต.ตลาด อ.เมือง  จ.นครราชสีมา เกดิปญัหาน ้าท่วมภายใน จ้านวน  28 บอ่พร้อมฝาตะแกรง ภายในเขต

พื นที่ต้าบลตลาด เหล็กหล่อมีความยาวรวมบอ่พัก เทศบาลต้าบล
 280 ม.พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย ตลาด
ประชาสัมพันธ์ตามแบบทต.ตลาดกา้หนด

288 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  ม.ยาว 495 0 990,000             0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

เลียบคลองส่งน ้าล้าบริบรูณ์ฝ่ัง ร้อนด้านการคมนาคม ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางตามสภาพ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง

ซ้าย บา้นตลาด หมู่ที่3 ไปบา้น และการขนส่งสินค้า พื นที่โดยใช้วัสดุพื นทางเดิมมาปรับ จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

โพธิ ์หมู่ที่ 4.  ต.ตลาด  อ.เมือง การเกษตรในพื นที่ เกล่ียทับแน่นใหเ้รียบร้อยพื นที่จราจร

จ.นครราชสีมา ไม่น้อยกว่า 1,980 ตรม.พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ์และปา้ยโครงการตาม
แบบเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

289 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนก เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 12.00 ม. 0 576,000             0 0 0 มีการกอ่สร้าง การมีส่วนของ กองช่าง
ประสงค์ ชุมชนสุรนารีร่วมใจ ร่วมในการบริหาร พื นที่ด้าเนินการ 72.00 ตรม. ศาลาเอนกประสงค์ ประชาคมท้อง
หมู่ที่ 3 ต.ตลาด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา จดัการท้องถิ่น ตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด จ้านวน 1 แง ถิ่นสะดวกยิ่งขึ น

290 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 70 ม. 0 145,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยพัฒนา 1 ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม.ไหล่ทางตามสภาพพื นที่ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง

บา้นหนองตะคลอง ต.ตลาด และการขนส่งสินค้า โดยใช้วัสดุพื นทางเดิมมาปรับเกล่ีย จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา การเกษตรในพื นที่ ทับแน่นใหเ้รียบร้อยพื นที่จราจรไม่
น้อยกว่า 210ตรม.พร้อมดินถม กว้าง
3 ม.ยาว 50 ม.สูงเฉล่ีย 0.40 เมตร
พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ย
โครงการตามแบบทต. ตลาดกา้หนด

291 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 0 400,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยพัฒนา 2 บา้นหนอง ร้อนด้านการคมนาคม 150  ม.หนา 0.10 ม.ไหล่ทาง ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคมและขนส่ง

ตะคลอง ต.ตลาด  อ.เมือง และการขนส่งสินค้า ตามสภาพพื นที่โดยใช้วัสดุพื นทางเดิม จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

จ.นครราชสีมา การเกษตรในพื นที่ มาปรับเกล่ียทับแน่นใหเ้รียบร้อยพื นที่
จราจรไม่น้อยกว่า 600 ตรม.
พร้อมดินถม กว้าง 4 ม.ยาว 70 ม.
สูงเฉล่ีย 0.40 เมตร พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ์และปา้ยโครงการตาม
แบบเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

292 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 0 100,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยจนัทร์โพธิ ์หมู่ 1 ชุมชนอยู่ ร้อนด้านการคมนาคม ยาว 52 ม.หนา 0.15 ม.ไม่มีไหล่ทาง ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง

ดีมีสุข บา้นบ ุต.ตลาด  อ.เมือง และการขนส่งสินค้า พื นที่จราจรไม่น้อยกว่า 182 ตรม. จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

จ.นครราชสีมา การเกษตรในพื นที่ พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ย
โครงการตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

293 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 135 ม. 0 253,800             0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
ซอยประชารัฐ 12  หมู่ที่ 2 ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม.ไหล่ทางตามสภาพพื นที่ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง



 ต.ตลาด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา และการขนส่งสินค้า โดยใช้วัสดุพื นทางเดิมมาปรับเกล่ียทับ จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
การเกษตรในพื นที่ แน่นใหเ้รียบร้อยพื นที่จราจรไม่น้อยกว่า

 540ตร.ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์
และปา้ยโครงการตามแบบทต.ตลาดกา้หนด

294 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 0 392,920             0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
ซอยยูดีไดว์เวอร์  หมู่ที่ 2 เดือดร้อนด้านการ 209.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทาง ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง
ต.ตลาด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา คมนาคมและการขนส่ง ตามสภาพพื นที่โดยใช้วัสดุพื นทางเดิม จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

สินค้าการเกษตรในพื นที่ มาปรับเกล่ียทับแน่นใหเ้รียบร้อย
พื นที่จราจรไม่น้อยกว่า 836 ตรม.พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์
และปา้ยโครงการตามแบบ ทต. ตลาดกา้หนด

295 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 193.00 ม.หนา 0.10 ม. 0 104,000             0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
ซอยหลังบา้นเติมสุข บา้นบุ ร้อนด้านการคมนาคม ไหล่ทางตามสภาพพื นที่โดยใช้วัสดุพื นทางเดิมมาปรับเกล่ียทับแน่น ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคมและขนส่ง
หมู่ที่ 1  ต.ตลาด  อ.เมือง และการขนส่งสินค้า ใหเ้รียบร้อยพื นที่จราจรไม่น้อยกว่า 772.00ตรม.พร้อมปา้ย จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
จ.นครราชสีมา การเกษตรในพื นที่ ประชาสัมพันธ์และปา้ยโครงการตามแบบเทศบาลต้าบลตลาด

296 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 0 782,300             0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน ้า ซอย ร้อนด้านการคมนาคม 110 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางตาม ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง
กระฉอดเปน็สุข หมู่ที่ 5 และการขนส่งสินค้า สภาพพื นที่โดยใช้วัสดุพื นทางเดิมมา จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
 ต.ตลาด  อ.เมือง การเกษตรในพื นที่ ปรับเกล่ียทับแน่นใหเ้รียบร้อยพื นที่
จ.นครราชสีมา จราจรไม่น้อยกว่า 420 ตรม. พร้อม

วางท่อ ระบายน ้า คสล. Ø 1  ม.
จ้านวน 108 ท่อน พร้อมบอ่พัก คสล.
ขนาด1.9x1.5x2 ม. จ้านวน 7 บอ่
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อมีความยาว
รวม 116 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์
ปา้ยโครงการตามแบบทต.ตลาดกา้หนด

297 โครงการวางท่อระบายน ้า เพือ่เปน็การระบายน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด 0 480,000             0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง
ค.ส.ล.พร้อมกอ่สร้างบอ่พัก รวมในเขตต้าบลตลาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60ม.พร้อมบอ่ ระบายน ้า จากปญัหาน ้า
ค.ส.ล.ปตูาสามัคคี 2 หมู่ที่  8 และเปน็การปอ้งกนัมิให้ พักค.ส.ล.ขนาด1.00x 1.00x1.40ม. จ้านวน ท่วมขังในพื นที่
ต.ตลาด อ.เมือง  จ.นครราชสีมา เกดิปญัหาน ้าท่วม จ้านวน  16 บอ่พร้อมฝาตะแกรง 1 เส้นทาง ลดลง

ภายในพื นที่ต้าบลตลาด เหล็กหล่อ มีความยาวรวมบอ่พัก
160 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์
และปา้ยโครงการ ตามแบบเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

298 โครงการวางท่อระบายน ้า เพือ่เปน็การระบายน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด 0 162,000             0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง
ค.ส.ล.พร้อมกอ่สร้างบอ่พัก รวมในเขตต้าบลตลาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60ม.พร้อมบอ่ ระบายน ้า จากปญัหาน ้า
ค.ส.ล.ปตูาสามัคคี 2/1 หมู่ที่ 8 และเปน็การปอ้งกนัมิให้ พักค.ส.ล.ขนาด1.00x 1.00x1.40 จ้านวน ท่วมขังในพื นที่
ต.ตลาด อ.เมือง  จ.นครราชสีมา เกดิปญัหาน ้าท่วม ม.จ้านวน  5 บอ่พร้อมฝาตะแกรง 1 เส้นทาง ลดลง

ภายในพื นที่ต้าบลตลาด เหล็กหล่อ มีความยาวรวมบอ่พัก 54
 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ย
โครงการ ตามแบบเทศบาลต้าบล
ตลาดกา้หนด

299 โครงการกอ่สร้าง ถนนค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 0 180,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
ซอยศิวโชค 1/1  หมู่ที่ 6 เดือดร้อนด้านการ 90.00 ม.หนา 0.15 ม.มีพื นที่ผิว ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง



ต.ตลาด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา คมนาคมและการขนส่ง จราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 360.00 จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
สินค้าการเกษตรในพื นที่ ตรม. เสริมไหล่ทางโดยใช้วัสดุพื นทาง

เดิมทั ง2 ข้างมีความกว้างตามสภาพ
พื นที่ พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
ประชาสัมพันธ์ตามแบบทต.ตลาดกา้หนด

300 โครงการวางท่อระบายน ้า เพือ่เปน็การระบายน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด 0 432,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง
ค.ส.ล.พร้อมกอ่สร้างบอ่พัก รวมในเขตต้าบลตลาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60ม.พร้อมบอ่ ระบายน ้า จากปญัหาน ้า
ค.ส.ล.ซอยเฉลิมพระเกยีรติ 3 และเปน็การปอ้งกนัมิให้ พักค.ส.ล.ขนาด1.00x 1.00x1.40 จ้านวน ท่วมขังในพื นที่
หมู่ที่ 7 ต.ตลาด อ.เมือง เกดิปญัหาน ้าท่วม ม.จ้านวน  16 บอ่พร้อมฝาตะแกรง 1 เส้นทาง ลดลง
 จ.นครราชสีมา ภายในพื นที่ต้าบลตลาด เหล็กหล่อ มีความยาวรวมบอ่พัก

160 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์
และปา้ยโครงการ ตามแบบเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

301 โครงการกอ่สร้างฝาย มข.2527 เพือ่เปน็การกกัเกบ็น ้าร ขนาดสันฝาย 2 เมตร ผนังข้างสูง 0 1,068,600          0 0 0 มีการกอ่สร้างฝาย สามารถปอ้งกนั กองช่าง
กกัเกบ็น ้า ล้าบริบรูณ์ หมู่ที่  4 ในเขตต้าบลตลาด และ 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร จ้านวน และแกป้ญัหา
 ต.ตลาด อ.เมือง เปน็การปอ้งกนัมิใหเ้กดิ พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ย 1 แหง่ การเกดิภาวะน ้า
 จ.นครราชสีมา ปญัหาภยัแล้งภายใน โครงการ ตามแบบเทศบาลต้าบล ท่วมภายในเขต

พื นที่ต้าบลตลาด ตลาดกา้หนด เทศบาลต้าบล
302 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 0 220,000             0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 4 เดือดร้อนด้านการ 75.00 ม.หนา 0.15 ม.มีพื นที่ผิว ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง
หมู่ที่ 7 ต.ตลาด  อ.เมือง คมนาคมและการขนส่ง จราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 300.00 จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
 จ.นครราชสีมา สินค้าการเกษตรในพื นที่ ตรม. เสริมไหล่ทางโดยใช้วัสดุพื นทาง

เดิมทั ง2 ข้างมีความกว้างตามสภาพ
พื นที่ และทางเชื่อม คสล.มีพื นที่ผิว
จราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 60.00
ตรม. พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
ประชาสัมพันธ์ตามแบบทต.ตลาด
กา้หนด

303 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความ ขนาดผิวขจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 0 714,400             0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
เลียบคลองส่งน ้าชลประทาน เดือดร้อนด้านการ 380.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง
จากบริเวณย่าโม บา้นตลาด คมนาคมและการขนส่ง ตามสภาพพื นที่โดยใช้วัสดุพื นทางเดิม จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
 หมู่ 3 ต.ตลาด  ถึง สะพาน สินค้าการเกษตรในพื นที่ มาปรับเกล่ียทับแน่นใหเ้รียบร้อย
บา้นบ ุอ. เมือง จ.นครราชสีมา พื นที่จารจรไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม.

พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ย
โครงการ ตามแบบเทศบาลต้าบล
ตลาดกา้หนด

304 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความ ขนาดผิวขจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 0 789,600             0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
เลียบคลองส่งน ้าชลประทาน เดือดร้อนด้านการ 420.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง
จากบริเวณสะพานบา้นบุ คมนาคมและการขนส่ง ตามสภาพพื นที่โดยใช้วัสดุพื นทางเดิม จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
 หมู่ 2  ถึง เขตบา้นโพธิ์ สินค้าการเกษตรในพื นที่ มาปรับเกล่ียทับแน่นใหเ้รียบร้อย
ต.ตลาด อ. เมือง พื นที่จารจรไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.
 จ.นครราชสีมา พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ย

โครงการ ตามแบบเทศบาลต้าบล
ตลาดกา้หนด



305 โครงการขุดลอกคลองแค บา้นบุ เพือ่บรรเทาปญัหาน ้า ขนาดปากกว้าง 6.00 ม.ยาว 4 ม.. 0 210,000 0 0 0 มีการขุดลอก ปญัหาน ้าท่วมขัง กองช่าง

 หมู่ที่ 1    ต.ตลาด  อ.เมือง ท่วมขังในพื นที่ ลึกรวมเฉล่ีย 3.50 เมตร และวางท่อ จ้านวน 1 แหง่ ในพื นที่ลดลง
 จ.นครราชสีมา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร

ยาว 6.00 ม.สองแถวจ้านวน 2 จดุ
พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ย
โครงการรายละเอยีดตามแบบ
เทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

306 โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณ เพือ่บรรเทาปญัหาน ้า ขนาดปากกว้าง 54 ม. ยาว 65 ม.. 0 311,400 0 0 0 มีการขุดลอกสระน ้า ปญัหาน ้าท่วมขัง กองช่าง

ประโยชน์ บา้นตลาด หมู่ที่ 3 ท่วมขังในพื นที่ ลึกรวมเฉล่ีย 3.50 เมตร พร้อมปา้ย จ้านวน 1 แหง่ ในพื นที่ลดลง
ต.ตลาด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์และปา้ยโครงการ

รายละเอยีดตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด
307 โครงการขุดลอกทางควาย บา้น เพือ่บรรเทาปญัหาน ้า ขนาดปากกว้าง 6.00 ม.ยาว 150 ม. 0 110,000 0 0 0 มีการขุดลอกสระน ้า ปญัหาน ้าท่วมขัง กองช่าง

โพธิ ์หมู่ที่ 3  ต.ตลาด  อ.เมือง ท่วมขังในพื นที่  ลึกรวมเฉล่ีย 3.00 เมตร  พร้อมปา้ย จ้านวน 1 แหง่ ในพื นที่ลดลง
 จ.นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์และปา้ยโครงกา

รายละเอยีดรตามแบบเทศบาลต้าบล
ตลาดกา้หนด

308 โครงการวางท่อระบายน ้าค.ส.ล. เพือ่บรรเทาปญัหาน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่า 0 600,500 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

พร้อมกอ่สร้างบอ่พัก ค.ส.ล. ท่วมขังในพื นที่ ศูนย์กลาง1.00ม.จ้านวน 99 ท่อน ระบายน ้า จากปญัหาน ้า

ซอยประชาสามัคคี 4 หมู่ที่  2  พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล.ขนาด 1.50x จ้านวน ท่วมขังในพื นที่

ต.ตลาด อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  1.50x2.00ม.จ้านวน 7บอ่พร้อมฝา 1 เส้นทาง ลดลง
ตะแกรงเหล็กหล่อ มีความยาวรวมบอ่
พัก 107.00 ม.และเทคอนกรีตหลัง
ท่อ กว้าง 1.90 ม. หนา 0.15 เมตร
พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
ประชาสัมพันธ์รายละเอยีดตามแบบทต.ตลาดกา้หนด

309 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 110 ม. 0 861,300 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน ้า ซอยกระ ร้อนด้านการคมนาคม หนา0.15 ม.ไหล่ทางตามสภาพพื นที่โดย ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง

ฉอดเปน็สุข หมู่ที่ 5  ต.ตลาด และการขนส่งสินค้า ใช้วัสดุพื นทางเดิมมาปรับเกล่ียทับแน่นให้ จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา การเกษตรในพื นที่ เรียบร้อยพื นที่จราจรไม่น้อยกว่า 440
ตรม. พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล.ขนาด
1 ม.จ้านวน 108 ท่อน พร้อมบอ่พัก
คสล. ขนาด  1.90x1.50x2.00 ม.
จ้านวน 7 บอ่พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ
 มีความยาวรวม 116 ม. พร้อมปา้ย
ประชาสัมพันธ์และปา้ยโครงการราย
ละเอยีดตามแบบ ทต.กา้หนด

310 โครงการวางท่อระบายน ้าค.ส.ล. เพือ่บรรเทาปญัหาน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด 0 1,358,900 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

พร้อมกอ่สร้างบอ่พัก ค.ส.ล. ท่วมขังในพื นที่ เส้นผ่าศูนย์กลาง1.00ม.จ้านวน 210 ระบายน ้า จากปญัหาน ้า

ซอยอยู่ดีมีสุข 1 หมู่ที่ 1  ท่อน พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล.ขนาด จ้านวน ท่วมขังในพื นที่

ต.ตลาด อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 1.90x 1.50x2.00ม.จ้านวน 15 1 เส้นทาง ลดลง
บอ่พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อมีความ
ยาวรวมบอ่พัก 228.00 ม.และเท
คอนกรีตหลังท่อ กว้าง 1.90 ม. หนา
0.15 เมตร พร้อมปา้ยโครงการและ



ปา้ยประชาสัมพันธ์รายละเอยีดตาม
แบบ ทต.ตลาดกา้หนด

311 โครงการวางท่อระบายน ้า เพือ่บรรเทาปญัหาน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด 0 583,700 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

ค.ส.ล.ข้างส้านักงานเทศบาล ท่วมขังในพื นที่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00ม.จ้านวน 95 ระบายน ้า จากปญัหาน ้า

ต้าบลตลาด หมู่ที่  5  ต.ตลาด  ท่อน พร้อมบอ่พักค.ส.ล. จ้านวน ท่วมขังในพื นที่

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ขนาด1.90x 1.50x 2.00 ม. 1 เส้นทาง ลดลง
จ้านวน  7 บอ่พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ย
โครงการ ตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

312 โครงการวางท่อระบายน ้าค.ส.ล. เพือ่บรรเทาปญัหาน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด 0 168,600 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

(ข้ามถนนซอยมอรังสูงร่วมใจ ท่วมขังในพื นที่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00ม.จ้านวน ระบายน ้า จากปญัหาน ้า

ข้างถนนมิตรภาพ) หมู่ที่  8  40 ท่อน  พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์ จ้านวน ท่วมขังในพื นที่

ต.ตลาด อ.เมือง  จ.นครราชสีมา และปา้ยโครงการ รายละเอยีดตาม 1 เส้นทาง ลดลง
 แบบทต.ตลาดกา้หนด

313 โครงการวางท่อระบายน ้าค.ส.ล. เพือ่บรรเทาปญัหาน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่า 0 93,600 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

พร้อมกอ่สร้างบอ่พักค.ส.ล. ท่วมขังในพื นที่ ศูนย์กลาง 1ม.จ้านวน16 ท่อน พร้อม ระบายน ้า จากปญัหาน ้า

(ซอยมอรังสูงพัฒนา) หมู่ที่  8 บอ่พักค.ส.ล.ขนาด1.9x 1.5x 2 ม. จ้านวน ท่วมขังในพื นที่

 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ้านวน 1 บอ่พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 1 เส้นทาง ลดลง
ยาวรวม พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์
และปา้ยโครงการรายละเอยีด
ตามแบบทต.ตลาดกา้หนด

314 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกสาย เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 0 1,476,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

เลียบคลองส่งน ้าชลประทานสุร ร้อนด้านการคมนาคม 2,590 ม.หนา 0.15 ม.ปริมาตรหนิ ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคมและขนส่ง

นารี - โนนทัพม้าสามัคคี (ฝ่ังซ้าย) และการขนส่งสินค้า คลุกไม่น้อยกว่า 1,554 ลบ.ม.พร้อม จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

ช่วงที่ 2  หมู่ 3 บา้นตลาด ชุมชน การเกษตรในพื นที่ ปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์

โนนทัพม้าสามัคคี รายละเอยีดตามแบบทต.ตลาดกา้หนด
315  โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด            ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร 0 948,700 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

สายเลียบล้าบริบรูณ์ฝ่ังขาว หมู่ ร้อนด้านการคมนาคม กว้าง 4 ม.ยาว 477 ม.หนา 0.15 ม. ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง

 3 บา้นตลาด ต.ตลาด   อ.เมือง และการขนส่งสินค้า ไหล่ทางตามสภาพพื นที่โดยใช้วัสดุพื น จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

 จ.นครราชสีมา การเกษตรในพื นที่ ทางเดิมมาปรับเกล่ียทับแน่นให้
เรียบร้อยพื นที่จราจรไม่น้อยกว่า
1,908 ตรม.
           ช่วงที่2  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 ม.ยาว 10.00 ม.หนา
0.15 ม.ไหล่ทางตามสภาพพื นที่โดยใช้
วัสดุพื นทางเดิมมาปรับเกล่ียทับแน่นให้
เรียบร้อยพื นที่จราจรไม่น้อยกว่า
 35.00 ตรม.
           ช่วง3 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม.ยาว 43.00 ม.หนา
0.15 ม.ไหล่ทางตามสภาพพื นที่โดยใช้
วัสดุพื นทางเดิมมาปรับเกล่ียทับแน่นให้
เรียบร้อยพื นที่จราจรไม่น้อยกว่า
172.00 ตรม.พร้อมปา้ย



ประชาสัมพันธ์และปา้ยโครงการ
รายละเอยีดตามแบบ ทต.ตลาดกา้หนด

316 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 0 986,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

สายเลียบคลองส่งน ้าชลประทาน ร้อนด้านการคมนาคม 1,730 ม.หนา 0.15 ม.ปริมาตรหนิ ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคมและขนส่ง

 สุรนารี - โนนทัพม้าสามัคคี และการขนส่งสินค้า คลุกไม่น้อยกว่า 1,038 ลบ.ม. จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

(ฝ่ังซ้าย) ช่วงที่3  หมู่ 3 บา้น การเกษตรในพื นที่ รายละเอยีดตามแบบ ทต.ตลาด

ตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี กา้หนด
317 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 0 1,200,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ชุมชนอยู่ดีมีสุข จากฝายปูม่่วง ร้อนด้านการคมนาคม 845.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางตาม ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง

เลียบคลองแค(ฝ่ังขวา) บา้นบุ และการขนส่งสินค้า สภาพพื นที่โดยใช้วัสดุพื นทางเดิมมา จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

หมู่ที่1  ต.ตลาด  อ.เมือง การเกษตรในพื นที่ ปรับเกล่ียทับแน่นใหเ้รียบร้อยพื นที่

จ.นครราชสีมา จราจรไม่น้อยกว่า 2,535.00 ตรม.
และวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00
 เมตร ยาว 6.00 ม.สองแถวจ้านวน 2
จดุพร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ย
โครงการรายละเอยีดตามแบบ ทต.ตลาดกา้หนด

318 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรคสล.สองข้างๆละ 1 ม. 0 89,700 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

ซอยหนองจาน (ช่วงที่3) บา้นโพธิ์ ร้อนด้านการคมนาคม ยาว 85.00 ม.หนา 0.15 ม.พื นที่ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง

 หมู่ที่ 4.  ต.ตลาด  อ.เมือง และการขนส่งสินค้า จราจรไม่น้อยกว่า 170.00 ตรม. จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

จ.นครราชสีมา การเกษตรในพื นที่ รายละเอยีดตามแบบทต.ตลาดกา้หนด
319 โครงการกอ่สร้าง ถนนค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด         ช่วงที่ 1ขนาดผิวจราจรกว้าง 0 880,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

เลียบล้าตะคลองใหญ่(ฝ่ังซ้าย) ร้อนด้านการคมนาคม  4.00 ม.ยาว 285 ม.หนา 0.15 ม. ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง

หมู่ที่ 4 ต.ตลาด  อ.เมือง และการขนส่งสินค้า มีพื นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

 จ.นครราชสีมา การเกษตรในพื นที่ 1,140 ตรม. เสริมไหล่ทางโดยใช้
วัสดุพื นทางเดิมทั ง 2 ข้างมีความ
กว้างตามสภาพพื นที่ พร้อมปา้ย
โครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์
รายละเอยีดตามแบบ ทต.ตลาด
กา้หนด
      ช่วงที่2ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.
 ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.มีพื นที่
ผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 800

ตรม. เสริมไหล่ทางโดยใช้วัสดุพื นทาง
เดิมทั ง 2 ข้างมีความกว้างตามสภาพ
พื นที่ พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
ประชาสัมพันธ์รายละเอยีดตาม
แบบทต.ตลาดกา้หนด

320 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ยาว 30 ม. 0 45,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

(ซอยม่วง-เขียวเลี ยวซ้าย)หมู่ที่1 ร้อนด้านการคมนาคม หนา 0.15 ม.ไหล่ทางตามสภาพพื นที่ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง

ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา และการขนส่งสินค้า โดยใช้วัสดุพื นทางเดิมมาปรับเกล่ีย จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

 เปล่ียนแปลงจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี การเกษตรในพื นที่ ทับแน่นใหเ้รียบร้อยพื นที่จราจรไม่

พ.ศ. 2561-2564 ฉบบัเพิม่เติม/ น้อยกว่า 90 ตรม. รายละเอยีดตาม

เปล่ียนแปลง ครั งที่ 1 หน้า 21  ข้อ 2 แบบ ทต.ตลาดกา้หนด
321 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  ม 0 401,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง



สายเลียบล้าตะคลองใหญ่ ร้อนด้านการคมนาคม ยาว 1,050 ม.หนา 0.10 ม. ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคมและขนส่ง

(ฝ่ังซ้าย) หมู่ 3 บา้นตลาด และการขนส่งสินค้า ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 420 จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เปล่ียน การเกษตรในพื นที่ ลบ.ม.พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย

แปลงจากแผนพัฒนาส่ีป ี(ฉบบั ประชาสัมพันธ์ตามแบบ

แกไ้ขครั งที่9 หน้า 5 ล้าดับที่ 84) ทต.ตลาดกา้หนด
322 โครงการงวางท่อระบาย ค.ส.ล. เพือ่เปน็การระบายน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด 0 747,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

หมู่ 3  บา้นตลาด ชุมชนโนน รวมในเขตต้าบลตลาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1ม.พร้อมบอ่พัก ระบายน ้า จากปญัหาน ้า

ทัพม้าสามัคคี 12  เปล่ียนแปลง และเปน็การปอ้งกนัมิให้ ค.ส.ล.ขนาด1.9x 1.5 x 2 ม. จ้านวน จ้านวน ท่วมขังในพื นที่

จากแผนพัฒนาส่ีป ี(ฉบบั เกดิปญัหาน ้าท่วมภายใน  16 บอ่ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ 1 เส้นทาง ลดลง

เพิม่เติม/เปล่ียนแปลงครั งที่1 พื นที่ต้าบลตลาด  มีความยาวรวมบอ่พัก160 ม.พร้อม

หน้า 48 ล้าดับที่ 101) ปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ยโครง
การตามแบบ ทต. ตลาดกา้หนด

323 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  ม 0 401,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

สายเลียบล้าตะคลองใหญ่ ร้อนด้านการคมนาคม ยาว 1,050 ม.หนา 0.10 ม. ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคมและขนส่ง

(ฝ่ังซ้าย) หมู่ 3 บา้นตลาด และการขนส่งสินค้า ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 420 จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี การเกษตรในพื นที่ ลบ.ม.พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย

เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาสี่ปี ประชาสัมพันธ์ตามแบบ

(ฉบับแก้ไขครัง้ที9่ หน้า 5 ทต.ตลาดกา้หนด

ล าดับที ่84)
324 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. 0 579,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

เลียบล้าตะคลองใหญ่(ฝ่ังซ้าย) ร้อนด้านการคมนาคม ยาว 285 ม.หนา 0.15 ม.มีพื นที่ผิว ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง

หมู่ที่ 4 ต.ตลาด  อ.เมือง และการขนส่งสินค้า จราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

จ.นครราชสีมา (เปลี่ยนแปลง การเกษตรในพื นที่ 1,140 ตรม.เสริมไหล่ทางโดยใช้วัสดุ

แผนจากแผนพัฒนาสี่ปีฉบับ พื นทางเดิมทั ง2 ข้างมีความกว้าง

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครัง้ที ่1 ตามสภาพพื นที่ พร้อมปา้ยโครงการ

หน้า 42 ล าดับที ่81) และปา้ยประชาสัมพันธ์ตามแบบทต.
ตลาดกา้หนด

325 โครงการงวางท่อระบาย ค.ส.ล. เพือ่เปน็การระบายน ้า วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด 0 747,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง

หมู่ 3  บา้นตลาด ชุมชนโนน รวมในเขตต้าบลตลาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1ม.พร้อมบอ่พัก ระบายน ้า จากปญัหาน ้า

ทัพม้าสามัคคี  เปลี่ยนแปลง และเปน็การปอ้งกนัมิให้ ค.ส.ล.ขนาด1.4x 1.4 ม.ลึก 1.8 ม. จ้านวน ท่วมขังในพื นที่

จากแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับ เกดิปญัหาน ้าท่วมภายใน จ้านวน  16 บอ่ พร้อมฝาตะแกรง 1 เส้นทาง ลดลง

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงครัง้ที่1 พื นที่ต้าบลตลาด เหล็กหล่อ มีความยาวรวมบอ่พัก

หน้า 48 ล าดับที ่101) 160 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์และ
ปา้ยโครงการตามแบบเทศบาลต้าบล
ตลาดกา้หนด

326 โครงการกอ่สร้างขยายผิวจราจร เพือ่แกป้ญัหาการ   ชว่งที ่1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 2  ม. ยาว 21 ม.หนา 0.15 ม. 0 355,000             ๐ ๐ ๐ มีการขยายผิว ประชาชนได้รับ    กองช่าง
ถนน ค.ส.ล. ซอยหนองจาน คมนาคมและการขนส่ง   ชว่งที ่2 ขนาดผิวจราจร กว้างข้างละ 1 ม. (2ข้าง) ยาว 329 ม. จราจร ความสะดวก
 หมู่ 4 บา้นโพธิ ์ต.ตลาด สินค้าทางการเกษตรใน หนา0.15 ม เสริมไหล่ทางมีความกว้างตามสภาพพื นที่โดยใช้วัสดุ จ้านวน ในการคมนาคม
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พื นที่ พื นทางเดิมเสริมพร้อมปรับเกล่ียบดทับแน่น หรือมีพื นที่ผิวจราจร 1 เส้นทาง และขนส่งสินค้า

รวมไม่น้อยกว้า 700 ตรม.พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์และปา้ย ทางการเกษตร
โครงการตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

327 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบาย เพือ่บรรเทาความเดือด วางท่อระบายน ้าค.ส.ล.ขนาด เส้นผ่า 0 747,000             ๐ ๐ ๐ มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง
น ้า ค.ส.ล.หมู่ 3 บา้นตลาด ร้อนจากปญัหาน ้าท่วมขัง ศูนย์กลาง 1 ม.พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ระบายน ้า จากปญัหาน ้า
ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ในพื นที่ ขนาด1.40x 1.40 ม.ลึก 1.80 ม. จ้านวน ท่วมขังในพื นที่



จ้านวน  16 บอ่ พร้อมฝาตะแกรง 1 เส้นทาง ลดลง
เหล็กหล่อมีความยาวรวมบอ่พัก 160 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพันธ์
และปา้ยโครงการ ตามแบบเทศบาลต้าบลตลาดกา้หนด

328 โครงการกอ่สร้าง ถนน ค.ส.ล. เพือ่แกป้ญัหาการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม.ยาว 0 494,000             ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
สายเลียบล้าตะคลองใหญ่ คมนาคมและการขนส่ง  245 ม.หนา 0.15 ม.มีพื นที่ผิว ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง
(ฝ่ังซ้าย ช่วงที่ 1)  หมู่ที่ 3 สินค้าทางการเกษตรใน จราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 980 ตรม. จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
บา้นตลาด ชุมชนโนนทัพม้า พื นที่ เสริมไหล่ทางโดยใช้วัสดุพื นทางเดิม
สามัคคี ทั ง 2 ข้างมีความกว้างตามสภาพพื นที่

พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชา
สัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาดกา้หนด

329 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่แกป้ญัหาการ ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  ม. ยาว 0 1,257,000          ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
หมู่ที่ 1 บา้นบ ุซอยอยู่ดี คมนาคมและการขนส่ง 830 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื นที่ไม่ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง
มีสุข 12 (คลองแค) สินค้าทางการเกษตรใน น้อยกว่า 2,490 ตรม.มีไหล่ทางหนิ จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

พื นที่ คลุก 2 ข้างๆละ 0.20 ม.พร้อมปา้ย
โครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์
ตามแบบทต.ตลาดกา้หนด

330 โครงการกกอ่สร้างถนนหนิ เพือ่แกป้ญัหาการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 0 498,000             ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
คลุกสายเลียบล้าตะคลอง คมนาคมและการขนส่ง 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม.ปริมาณ ถนนหนิคลุก ด้านการคมนาคมและขนส่ง
ใหญ่ (ฝ่ังซ้าย)ช่วงที่2 สินค้าทางการเกษตรใน หนิคลุกไม่น้อยกว่า525 ลบม. จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

พื นที่ พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชา
สัมพันธ์ ตามแบบทต.ตลาด กา้หนด

331 โครงการวางท่อระบายน ้า เพือ่บรรเทาความเดือด วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.ขนาด Ø 0 1,176,000          ๐ ๐ ๐ มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง
สายบา้นราษฎร์ประสงค์ - ร้อนจากปญัหาน ้าท่วมขัง  0.60 ม.ยาว 410 ม.พร้อมบอ่ ระบายน ้า จากปญัหาน ้า
หนองตะคลอง (ฝ่ังซ้าย) ในพื นที่ พัก ค.ส.ล. ขนาด 1x1x1.40 ม. จ้านวน ท่วมขังในพื นที่
 หมู่ที่ 6 บา้นราษฎร์ พร้อมปา้ยโครงการและปา้ยประชา 1 เส้นทาง ลดลง
ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย สัมพันธ์ตามแบ ทต.ตลาด กา้หนด

332 โครงการกอ่สร้าง ค.ส.ล. เพือ่แกป้ญัหาการ กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม. หนา 0 424,000             ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
ซอยศิวโชค1/1 หมู่ที่6 คมนาคมและการขนส่ง 0.15 ม. พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง
บา้นราษฎร์ประสงค์ สินค้าทางการเกษตรใน กว่า760 ตร.ม. พร้อมปา้ย จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
 ชุมชนสุขสบาย พื นที่ โครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ตามแบบ ทต.ตลาด กา้หนด

333 โครงการซ่อมแซมถนนลาด เพือ่แกป้ญัหาการ  เสริมผิวแอสฟัสท์ติก คอนกรีต 0 186,000             ๐ ๐ ๐ มีการซ่อมแซม ความเดือดร้อน     กองช่าง
ยางสายบา้นหนองตะคลอง คมนาคมและการขนส่ง กว้าง 5 ม. ยาว 77 ม.หนา ถนนลาดยาง ด้านการคมนาคมและขนส่ง
หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง สินค้าทางการเกษตรใน 0.05 ม. ไหล่ทางแอสฟัสท์ติติกทั ง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
(บริเวณหน้าที่ท้าการผู้ใหญ่ พื นที่ พร้อมงานตีเส้นจราจร ปา้ยโครงการและปา้ยประชาสัมพันธ์ตามแบ
บา้น) ชุมชนร่วมใจพัฒนา บทต.ตลาด กา้หนด

334 โครงการกอ่สร้าง ถนน ค.ส.ล. เพือ่แกป้ญัหาการ กว้าง 6.00 ม.ยาว 1,400 ม.หนา 0 4,959,000 ๐ ๐ ๐ มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
รหสัทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. คมนาคมและการขนส่ง 0.15 ม. ไหล่ทางหนิคลุกกว้างข้างละ ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง
153-19 สายทางบา้นตลาด หมู่ที่ 3 สินค้าทางการเกษตรใน 0.50 ม.เทศบาลต้าบลตลาด อา้เภอ จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
ชุมชนโนนทับม้าสามัคคี ต้าบลตลาด พื นที่ เมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา

335 โครงการเสริมผิวลาดยางพารา เพือ่แกป้ญัหาการ จ้านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5  ม. 0 1,371,000 0 0 0 มีการเสริมผิวลาด ประชาชนได้รับ    กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง คมนาคมและการขนส่ง ยาว 420 ม.หนา 0.05 ม.ช่วงที่ 2 ยางพารา ความสะดวก
หลวงท้องถิ่น นม.ถ.153-21 สินค้าทางการเกษตรใน กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม.หนา 0.05 ม. จ้านวน 1 เส้นทาง ในการคมนาคม
ซอยตลาดราษฏร์สามัคคี ชุมชน พื นที่ มีพื นที่รวมกนัไม่น้อยกว่า 2,900 และขนส่งสินค้า
ตลาดราษฏร์สามัคคี หมู่ที่ 3 ตร.ม. เทศบาลต้าบลตลาด อา้เภอ



ต้าบลตลาด เมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา
336 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่แกป้ญัหาการ กว้าง 4 ม.ยาว 137 ม.หนา 0.15 0 369,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นบ ุ ชุมชนประชา คมนาคมและการขนส่ง มีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 548 ม. ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง
รัฐพัฒนา ชอยประชารัฐ 14 สินค้าทางการเกษตรใน ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 61 ม. จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
ต.ตลาด ช่วงที่ 1 พื นที่ หนา 0.15 ม.มีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อย

กว่า 183 ตร.ม.มีพื นที่รวมกนัไม่น้อย
กว่า 731 ตร.ม.พร้อมปา้ยโครงการ
และปา้ยประชาสัมพันธ์

337 โครงการวางท่อระบายน ้า เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อ ขนาด Ø 0.60 ม.ยาว 150 ม. 0 411,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง
สายบา้นราษฎร์ประสงค์ - หนอง ร้อนจากปญัหาน ้าท่วมขัง พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล. ขนาด ระบายน ้า จากปญัหาน ้า
ตะคลอง (ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่ 6 บา้น ในพื นที่  1x1x1.40 ม. พร้อมปา้ยโครงการ จ้านวน ท่วมขังในพื นที่
ราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย และปา้ยประชาสัมพันธ์ตามแบบ 1 เส้นทาง ลดลง

ทต. ตลาด กา้หนด
338 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่แกป้ญัหาการ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0 195,000 0 0 0 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ    กองช่าง

ซอยศิวโชค1/1 หมู่ที่6 คมนาคมและการขนส่ง 0.15 ม. พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ความสะดวก ความสะดวก
บา้นราษฎร์ประสงค์ สินค้าทางการเกษตรใน 760 ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการและ ในการคมนาคม ในการคมนาคม
ชุมชนสุขสบาย พื นที่ ปา้ยประชาสัมพันธ์ตามแบบ และขนส่งสินค้า และขนส่งสินค้า

ทต.ตลาดกา้หนด
339 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก เพือ่แกป้ญัหาการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม.ยาว 0 3,357,000 0 0 0 มีการเสริมผิว ประชาชนได้รับ    กองช่าง

คอนกรีต สายบา้นราษฎร์ คมนาคมและการขนส่ง 1,135 ม. หนา 0.05 ม.พื นที่ แอสฟัลท์ติกฯ ความสะดวก
ประสงค์ – บา้นหนองตะคลอง สินค้าทางการเกษตรใน ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 6,810 ตร.ม. จ้านวน 1 เส้นทาง ในการคมนาคม
หมู่ 7 บา้นหนองตะคลอง พื นที่ พร้อมงานตีเส้นจราจร พร้อมปา้ย และขนส่งสินค้า
ชุมชนร่วมใจพัฒนา ประชาสัมพันธ์ และปา้ยโครงการ

รายละเอยีดตามแบบเทศบาลต้าบล
ตลาดกา้หนด

340 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่แกป้ญัหาการ ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 74 ม. หนา 0 111,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
ซอยส้าราญชื่น 2 บา้น บ ุหมู่ 1 คมนาคมและการขนส่ง 0.15 ม.มีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง
ชุมชนวัดโคกตลาด สินค้าทางการเกษตรใน 222 ตรม.(ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมปา้ย จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง

พื นที่ ประชาสัมพันธ์ และปา้ยโครงการ
รายละเอยีดตามแบบเทศบาล
ต้าบลตลาดกา้หนด

341 โครงการวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพือ่บรรเทาความเดือด ท่อ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 ม.พร้อมบอ่พัก 0 690,000 0 0 0 มีการวางท่อ ความเดือดร้อน     กองช่าง
หมู่ที่ 7 บา้นหนองตะคลอง ร้อนจากปญัหาน ้าท่วมขัง ค.ส.ล.ขนาด1.00x1.00x 1.40 ม. ระบายน ้า จากปญัหาน ้า
ชุมชนกา้วไกลพัฒนา จากบา้น ในพื นที่ จ้านวน 22 บอ่ความยาวรวมบอ่พัก จ้านวน ท่วมขังในพื นที่
ยายเลียบ ไปบา้นยายแถม 230 ม. 1 เส้นทาง ลดลง

342 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. เพือ่แกป้ญัหาการ กว้าง 5 ม.ยาว 70 ม.หนา 0.15 ม. 0 177,000 0 0 0 มีการกอ่สร้าง ความเดือดร้อน     กองช่าง
หมู่ที่ 2 บา้นบ ุชุมชนประชารัฐ คมนาคมและการขนส่ง พื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 350 ม. ถนน ค.ส.ล. ด้านการคมนาคมและขนส่ง
พัฒนาซอย กศน.บา้น บ ุ3 สินค้าทางการเกษตรใน พร้อมหนิคลุกไหล่ทางทั งสองข้างๆละ จ้านวน 1 เส้นทาง สินค้าการเกษตรลดลง
ต้าบลตลาด พื นที่ 0.50 ม.ปริมาณไม่น้อยกว่า 10.50

ลบม. พร้อมปา้ยโครงการและปา้ย
ประชาสัมพันธ์ ตามแบบ ทต.ตลาด
กา้หนด


