
ผด. 02

   แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่        

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อ

พักคสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ       

โคกตลาด ซอยเดือนฉาย บ้านบุ หมู่ที่ 1  

ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 209 เมตร พร้อมบ่อพักคสล.              

ขนาด 1x 1 x 1.4 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ พร้อมก่อสร้าง

รางระบายน้ำคสล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร     

ลึก 0.60 เมตร ตามแบบทต.ตลาดกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนา  

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3  

ข้อ 73 หน้า 25

1,126,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง / / /

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านบุ หมู่ที่ 1 ชุมชนอยู่ดีมีสุข เลียบคลอง

ชลประทาน(ฝั่งซ้าย) 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาด

กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนา  ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565            

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3  ข้อ 75 หน้า 25

59,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง / / /

3 โครงการก่อสร้างถนนแอฟฟัลท์ติก 

คอนกรีต ซอยสี่แยกโรงปลาร้า ไปถนน

ลาดยาง สายบ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.04 เมตร          

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร และป้ายโครงการ 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ ทต. ตลาดกำหนด ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง         

ฉบับที่  3  ข้อ 80 หน้า 26

1,411,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง / / /
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ผด. 02

   แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่        

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู ่3          

บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้น

บ้านนายดอกดิน โสพรหมมี 

ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร               

หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 999 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ  

รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนา          

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3  

ข้อ 81 หน้า 26

549,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง / / /

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 3              

บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี 15  

เส้นบ้านนางแสนสวย ชูเกาะ  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตาม

ทต.ตลาดกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3  ข้อ 82 หน้า 27 

195,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง / / /

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู ่3                

บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี            

(บ้านนางประจวบ)

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15  เมตร  พื้นที่ดำเนิน

การไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร  ไหล่ทางตามสภาพ                    

ตามแบบทต.ตลาด กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 

2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3  ข้อ 85 หน้า 27

230,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง / / /

6



ผด. 02

   แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่        

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 

บ้านตลาด ชุมชนราษฎร์สามัคคี               

(บ้านนายชวน ถางโพธิ์ ไปคลอง

ชลประทาน)  

ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 234 เมตร 

พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามทต.ตลาดกำหนด ปรากฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 

 3  ข้อ 37 หน้า 19 

649,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง / / /

8 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     

ซอยแสนสุข หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค ์    

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่

น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1x1x1.40 เมตร ความยาว 340 

เมตร  รายละเอียดตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3  

ข้อ 97 หน้า 29

1,863,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง / / /

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6            

บ้านราษฎร์ประสงค์ ซอยสุรพล  

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนิน

การไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบทต.ตลาด

กำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3  ข้อ 99 หน้า 29

323,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง / / /
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ผด. 02

   แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่        

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ                    

ซอยประชารัฐ 13 ชุมชนประชารัฐ             

บ้านบุ หมู่ 2

วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x 

1.00x1.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวมบ่อพัก 

249 เมตร  รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด ปรากฏในแผน

พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 

 3  ข้อ 68 หน้า 24 

509,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง / / /

11 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     

ซอยอยู่ดีมีสุข11 หมู่ที่ 1 บ้านบุ     

กว้าง 4 เมตร ยาว 445 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่

น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและปา้ย

ประชาสัมพันธ์ ตามแบบ ทต.ตลาดกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  4  

ข้อ 12 หน้า 9 

659,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง / / / /

12 โครงการก่อสร้างถนนดิน ซอยคลองควาย 

หมู่ที่ 4 ชุมชนโพธิ์แสนสุข 

ถนนดินกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร พื้นที่ดำเนินงาน 720 ตาราง

เมตร รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  4  

ข้อ 11 หน้า 9 

358,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง / / / /
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ผด. 02

   แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่        

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต     

เสริมเหล็ก หลังศาลาประชาคม ชุมชนโพธิ์

แสนสุข หมู่ 4 บ้านโพธิ์

ขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 

เมตร ยาว 90 เมตร รายละเอียดตามแบบทต.ตลาดกำหนด ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

ฉบับที่  4  ข้อ 18 หน้า 12 

177,900 หมู่ที่ 4 กองช่าง / / / /

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสาย

หนองตะคลอง ถึงถนนสายบ้านบุ- ลองตอง 

หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง

ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.20x 

1.20x1.60 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวมบ่อพัก 

516 เมตร และวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อ

พัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

หล่อ มีความยาวรวมบ่อพัก 105 เมตร  รายละเอียดตามแบ

บทต.ตลาดกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -

 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  4  ข้อ 20 หน้า 13 

2,217,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง / / / /

รวม     14         โครงการ                                                       งบประมาณ 10,325,900 บาท
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