
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570   แก้ไข ฉบับที่ 1 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนยท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                                                    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงขา่ยคมนาคมแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามาถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ                                                                                                                                                                                                                                                  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                        

2.1แผนงาน เคหะเลแชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

รับ(รายละเอียดโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI จะได้รับ ผิดชอบ

หลัก1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  

คสล. (ตำบลตลาด เชื่อม ตำบล

บ้านโพธิ์) เลียบถนนสายบ้านบุ - 

ลองตอง ชุมชนก้าวไกลพัฒนา

บ้านหนองตะคลอง หมู ่7 ตำบล

ตลาด

เพื่อบรรเทาความเดือด 

ร้อนของประชาชนจาก

ปัญหาน้ำท่วมขัง

ท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Ø 0.60 

เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักคสล. ขนาด 

1x1x1.40 จำนวน 40 บ่อ พร้อมฝา

ตะแกรงเหล็กหล่อ รวมความยาวท่อ

รวมบ่อพัก 400 เมตร รายละเอียดตาม

แบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด

เริ่มต้น                   

15.037844 - 102.177729         

สิ้นสุด                           

15.034009 - 102.182019

7,337,926 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ำ      

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนจาก

ปัญหาน้ำท่วม

ขังหมดไป

กองช่าง    

ทต.ตลาด 

อบจ.นม/

จ.นม 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.          

บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 (ตอ่ถนนสาย

ตรงทางขวางเชื่อมตำบลจอหอ)

เพื่อแก้ปัญหาการความ

ไม่สะดวกด้านการ

คมนาคมในพื้นที่

พื้นที่ีผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร

คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 300 ลูกบาศก์

เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง ๆ 

ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลตลาดกำหนด

เริ่มต้น                   

15.31184 - 102.94031        

สิ้นสุด                           

15.25952 - 102.94031

1,040,000 0 0 0 0 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาการความ

ไม่สะดวกด้าน

การคมนาคมใน

พื้นที่ลดลง

กองช่าง    

ทต.ตลาด 

อบจ.นม/

จ.นม 

รวมทั้งสิ้น 8,377,926 0 0 0 0

แบบ ผ.02/2

3



รายละเอียดบัญชีโครงการที่ขอแก้ไข

รายละเอียดเดิม

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

(รายละเอียดโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ผิดชอบหลัก

79 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม

ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ซอย

ประชารัฐ  11 บา้นบุ  หมู่ 2

เพื่อแก้ปัญหาการ 

คมนาคมและขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่ไม่

สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 

0.15 เมตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 

476 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง

ระบายน้ำ ความยาว 119 เมตร ขนาด

ปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 

เมตร ยาว 119 เมตร  และป้าย

โครงการพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ราย

ละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด

0 0 0 0 595,000 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้าน

คมนาคมและ

ขนส่งสินค้า

การเกษตรใน

พื้นที่หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

รวม 0 0 0 0 595,000

1



รายละเอียดที่ขอแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ดำเนินการปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานรับ

(รายละเอียดโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม

ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ซอย

ประชารัฐ  11 บา้นบุ  หมู่ 2

เพื่อแก้ปัญหาการ 

คมนาคมและขนส่งสินค้า

การเกษตรในพื้นที่ไม่

สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 

0.15 เมตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 

476 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง

ระบายน้ำ ยาว 119 เมตร ขนาดปาก

รางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร  

และป้ายโครงการพร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามแบบ 

ทต.ตลาด

0 0 0 0 595,000 มีการก่อสร้าง

ถนน คสล. 

จำนวน 1 เส้น

ทาง

ปัญหาความไม่

สะดวกด้าน

คมนาคมและ

ขนส่งสินค้า

การเกษตรใน

พื้นที่หมดไป

กองช่าง

ทต.ตลาด

รวม 0 0 0 0 595,000

2


