
แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๑ เส้น
บ้านนายคุณไปถึงบ้านนายลี  (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่๑
 หน้าที ่๑๐๑)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง๒
 เมตรยาว ๕๐
เมตรหนา ๐.๑๕
 เมตร

50,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๑ ซอย
บ้านนายหนูกูล  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่๒ หน้าที ่๑๐๒)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๓ เมตรยาว ๑๓ 
เมตร หนา๐.๑๕
เมตร

26,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง

ตัวชี้วัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๑ เส้น
รอบบ้าน จากบ้านนายวสัิย ไปบ้านนาง
เขียน( ต่อจากเส้นเดิม) (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่๓
 หน้าที ่๑๐๒)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๔เมตรยาว ๙๔ 
เมตร หนา๐.๑๕
เมตรเสริมดินสูง
 ๐.๕๐เมตร

144,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง

4  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๑ เส้น
บ้านหนองบัวนาค-บ้านโคกพระ ต.วงัไม้แดง
   (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
 คร้ังที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที ่๑ หน้าที ่๖ 
และ สมาชิกสภาอบต.ม.๑ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๕เมตรยาว 
๑๐๐/๑๐๐/
๑๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร
พร้อมถมดิน
ไหล่ทางช้างละ
๐.๕๐เมตร

270,000 270,000 270,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่๑ ไปบ้าน
หนองแปน ต.หนองแวงโสกพระถึงล าห้วย
แอกทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ คร้ังที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที ่๒ 
หน้าที ่๖)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
 ๕เมตร ยาว  
๑๕๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕  
เมตร

397,500 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที ่๑ 
ทางเข้าวดัป่ากมลพร                         
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๓๓  หน้าที๑่๑๗)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินลงหิน
คลุกกวา้ง๕ 
เมตรยาว ๓๐๗
เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

95,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มีถนน   
ทีป่ระชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

7 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
หมู่ที ่๑ ไปล าห้วยแอก(ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่
๓๐  หน้าที๑่๑๖)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินลงหิน
คลุกกวา้ง๔ 
เมตรยาว๒๕๐/
 ๒๘๓ (๑,๕๐๐
ม.)เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

72,000 111,780 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มีถนน   
ทีป่ระชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลง
หินคลุกบ้านหนองบัวนาค หมู่ที ่๑ ถึง บ้าน
หนองโน ต าบลวงัไม้แดง  (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที ่๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที ่๑  หน้าที ่๙และ
สมาชิกสภาอบต. ม. ๑ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กวา้ง ๔ เมตร
ยาว๒๐๐ เมตร
หนา๐.๑๐ 
เมตร/กวา้ง ๕ 
เมตร ยาว
(๒,๘๐๐เมตร) 
หนา๐.๑๐ เมตร

77,000 293,400 293,400 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มีถนน   
ทีป่ระชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๒ ซอย
บ้านแม่สมส่วน                          (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับ
ที่๔ หน้าที ่๑๐๓)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง๓
เมตร ยาว๒๗
เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร

42,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นหน้าอนามัย หมู่ที ่๒  (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่๕ 
หน้าที ่๑๐๓และสมาชิกสภาอบต.ม.๒ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๕เมตร ยาว 
๒๓๕เมตร หนา
๐.๑๕เมตร

305,500 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้น
ศาลปูต่าไปคลองอีสาน หมู่ที ่๒   (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที ่๒ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ล าดับที่๔ หน้าที ่๗)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินลงหนิ
คลุกกว้าง๔ เมตร
 ยาว ๔๓๕ 
เมตร/๓๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๐เมตร 
พร้อมวางทอ่คสล.
 Ø๐.๖๐เมตร 
จ านวน ๖ ทอ่น

167,000 115,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

12  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
เส้นสระประปาบ้านหนองช่างตาย หมู่ที ่๒ 
ไปบ้านหนองคอกควาย หมู่ที ่๔ (เส้นโศกอี
หวึ่ง) (ที่มาจากแผนพฒันาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
คร้ังที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ล าดับที๑่ หน้าที่ ๙และคร้ังที่
 ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ ล าดับที๑่หน้า ๑๔และสมาชิกม.๒ 
เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินลงหินคลุก 
ดินกวา้ง ๖ เมตรยาว
๒๐๐/๒๐๐/๒๐๐
เมตรสูง๐.๘๐ เมตร 
ลงหินกวา้ง ๕ เมตร 
ยาว๒๕๐/๔๓๗/๔๓๗
 เมตร หนา๐.๑๐เมตร

295,000 237,000 237,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

13 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลง
หินคลุก จากหนองหมู หมู่ที ่๒ ถึง หมู่ที ่ ๙ 
 (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๔๙  หน้าที๑่๒๓และสมาชิกสภ
สอบต.ม.๒ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินกว้าง ๔
เมตร ยาว๑๐๐๐
เมตร หนา๐.๓๐
เมตรลงหนิคลุก 
กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตรหนา ๐.๑๐ 
เมตร

442,860 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๓ เส้น
บ้านอบต.สุเวช ไป เส้นรอบบ้านต่อจากเส้น
เดิม (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ล าดับที ่๘ หน้าที ่๑๐๕)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๔ เมตร ยาว ๙๒
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

106,900 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

71



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที ่๓ เส้น
หน้าวดัไปบ้านนายทองสาย พิเศษ         
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
คร้ังที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที ่๑  หน้าที ่
๒๖)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง ๔
เมตรยาว ๔๑/๘๐/
๑๐๐ /๑๐๐/๑๐๐ 
(๔๐๐) ม. หนา 
๐.๑๕ ม.พร้อมถม
ดินไหล่ทางกว้าง
ข้างละ ๐.๕๐ ม.

88,000 168,000 238,000 238,000 238,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทิศตะวนัตก-
นาพ่อสมาน หมู่ที ่๓  (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔คร้ังที ่๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที ่๑๑  หน้าที ่๑๐) 

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง ๓ 
เมตร ยาว๑๐๐ 
เมตรหนา๐.๑๕
เมตรพร้อมดิน
ไหล่ทั้งสองขา้งๆ
ละ๐.๕๐ เมตร

350,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

17 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บ้าน
นายนิกร นายบัวหา นานอก หมู่ที ่๓         
      (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔คร้ังที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที ่๑๐  
หน้าที ่๑๐)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง๔
เมตรยาว๔๓๔ 
เมตร หนา๐.๑๕ 
เมตรพร้อมดิน
ไหล่ทั้งสองขา้งๆ
ละ๐.๕๐ เมตร

385,100 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๓ ถึง    
 หมู่ที ่๙                                   (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔คร้ังที ่
๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที่๘  หน้าที ่๙)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง๕ 
เมตรยาว๑๑๐/
๘๖/๑๐๐/     
๑๐๐/๑๐๐เมตร 
หนา๐.๑๕เมตร
พร้อมถมไหล่ทาง
ดินขา้งละ๐.๕๐ 
เมตร

293,000 231,000 275,000 275,000 275,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลง
หินคลุก  หมู่ที ่๓ ถึง  หมู่ที ่๙              
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
คร้ังที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับที ่๒  หน้าที ่๙)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก
กวา้ง๔เมตร 
ยาว๑๕๐ เมตร
หนา๐.๑๐เมตร

70,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

20 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บ้านครู
โสภณ ถึงบ้านหนองคอกควาย ต่อจากเส้น
เดิม  หมู่ที ่๓  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่๕๒  หน้าที๑่๒๔)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ยกระดับถนนดิน
ลงหนิคลุก กว้าง๔
เมตร ยาว ๑,๔๐๐
 เมตรหนา๐.๑๐
เมตร

149,340 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

74



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเส้นเดิม 
หมู่ที ่๔- หมู่ที ่๙  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่๑๑ หน้าที ่
๑๐๖และสมาชิกสภาอบต.ม.๔เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ท าถนนคสล.กว้าง 
๕ เมตร ยาว๑๐๐/
๑๐๐/๑๗๐/๑๑๑
ม.)(๒๒๒ม.)หนา
๐.๑๕ เมตรถมดิน
ไหล่ทางข้างละ
๐.๕๐ เมตร

207,000 210,000 506,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนายวรพล
 -บ้านนายพุทธา หมู่ที ่๔              (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที่
 ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับที ่๓  หน้าที ่๙ )

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ท าถนนคสล.
กวา้ง ๓ เมตร 
ยาว ๔๙ เมตร
หนา๐.๑๕ เมตร

78,700 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

75



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

23  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาง
โสภา-บ้านนายอ านาจ หมู่ที ่๔           
(สมาชิกสภาอบต.ม.๔ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง ๔ 
เมตรยาว๑๐๐/
๑๐๐/๑๐๐เมตร.
(๓๒๐ เมตร)หนา 
๐.๑๕ เมตรพร้อม
ถมไหล่ทางดินกว้าง
ข้างละ๐.๕๐ เมตร

238,000 216,000 216,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
สมบัติ  ปุราทะกา ไป บ่อขยะ หมู่ที ่๔     
(ทีม่าแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔คร้ังที่
 ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที ่๖  หน้าที ่๑๔และ
สมาชิกสภาอบต.เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง ๔ 
เมตรยาว๑๐๐/
๑๐๐/๑๐๐เมตร
(๔๐๖ ม.)หนา 
๐.๑๕ เมตร.พร้อม
ถมไหล่ทางดินขา้ง
ละ๐.๕๐เมตร

216,000 216,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

76



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนาย
สง่าไปบ้านนางบุญเลิศ ผ่องแผ้ว หมู่ที ่๔ 
(ทีม่าสมาชิกสภาอบต ม.๔ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ท าถนนคสล.
กวา้ง ๔ เมตร
ยาว๑๐๐เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

216,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที ่๔ ไป
โนนภิบาล ต.วงัไม้แดง

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ท าถนนหินคลุก
กวา้ง ๔ เมตร
ยาว ๓๐๐ หนา
 ๐.๑๐เมตร

118,500 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่
ที ่๔ ไปบ้านโคกพระ ต.วงัไม้แดง     (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔คร้ังที ่
๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที ่๓  หน้าที ่๑๑)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง๔ เมตร 
ยาว๒๐๐เมตร( 
๒๐๐๐เมตร)
หนา๐.๑๐เมตร

96,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

77



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลง
หินคลุก หมู่ที ่๔-หมู่ที ่๙  (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที ่๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับที ่๔  หน้าที ่๑๐ )

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนดินลงหิน
คลุกกวา้ง๕ 
เมตร ยาว๑๐๐
เมตรหนา๐.๑๐ 
เมตร

47,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลง
หินคลุกหมู่ที ่๔ ไปหันห้วยทราย ต.หันห้วย
ทราย(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ล าดับที ่๓๖  หน้าที๑่๑๙ และ
สมาชิกสภาอบต.เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ยกระดับถนนดิน
กว้าง๕ เมตรยาว 
๒,๘๒๐เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร /ลง
หินคลุก กว้าว ๔ 
เมตร ยาว ๑,๘๐๐
เมตร  หนา๐.๑๐
เมตร

465,000 711,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

78



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

30  โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลง
หินคลุก จากหมู่ที ่๔ ถึงหนองขาม หมู่ที ่๗ 
หนองจันสอน   (ทีม่าจากสมาชิกสภาอบ
ต.ม. ๔เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ยกระดับถนน
ดินลงหินคลุก 
กวา้ง ๔ เมตร 
ยาว๔๐๐เมตร
หนา๐.๑๐เมตร

158,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

31  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานาย
สมใจ ถึงนานายประสงค์ ปัจจัยเก หมู่ที ่๔  
(ทีม่าจากสมาชิกสภาอบต.ม. ๔เสนอ)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง ๔ เมตร 
ยาว๓๐๐เมตร
หนา๐.๑๐เมตร

118,500 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

32 โครงการสร้างถนนดิน หมู่ที ่๔ จากสาม
แยกนานายบัวศรีไปนานายอุดม   (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ล าดับที ่
๕๓  หน้าที๑่๒๔และสมาชิกสภาอบต.ม.๓ 
เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดิน กวา้ง ๓
 เมตร ยาว๓๐๐
เมตรหนา๐.๑๐
เมตร

70,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

79



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

33 โครงการสร้างถนนดิน หมู่ที ่๔ ไปบ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที ่๓                             (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับ
ที ่๕๔  หน้าที๑่๒๕และสมาชิกสภาอบต.ม.๔
 เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดิน กวา้ง๓ 
เมตร ยาว๑๒๐๐
เมตรหนา๐.๑๐
เมตร

162,900 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๕ ซอย
นายจันแดงถึงทิศเหนือบ้าน  (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่
๑๑ หน้าที ่๑๐๖)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๔ ม.ยาว๔๑ ม.
หนา๐.๑๕ ม.

100,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

80



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๕ ซอย
บ้านนางอ าพรถึงบ้านนางเขียวต่อจากเส้น
เดิม(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ล าดับที ่๑๔ หน้าที ่๑๐๖)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง ๕ 
ม.ยาว๖๐ ม.หนา
๐.๑๕ ม.พร้อมวาง
ท่อØ ๓๐ จ านน ๖
 ท่อน

160,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๕ ซอย
บ้านนางหลุนถึงนบ้านยบุญโฮม ต่อจากเส้น
เดิม   (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ล าดับที ่๑๕ หน้าที ่๑๐๖)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๔ ม.ยาว๑๑๖ 
ม.หนา๐.๑๕ ม.

242,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

81



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๕ ซอย
บ้านนายวนัดี-บ้านนายผล            (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔คร้ังที ่
๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที ่๔  หน้าที ่๑๒)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง๔
เมตรย๑๐๐/
๑๐๐ เมตรหนา
๐.๑๕ เมตร

212,000 214,100 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนนค
สล.เดิมไป โนนหลวงปูด่ า หมู่ที ่๕  (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที่
๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ล าดับที ่๑๕ หน้าที ่๑๒) 

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง๔
เมตรยาว๑๐๐/
๑๐๐/๑๐๐เมตร
(๘๐๐ม) หนา๐.๑๕
 เมตรพร้อมถมไหล่
ทางดินกว้างข้างละ
 ๐.๕๐ เมตร

214,100 214,100 214,100 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

82



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เสริมข้างทาง 
จากศาลาตลาดนัดไปบ้านนายบุญโฮม หมู่ที่
 ๕  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ คร้ังที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ล าดับที ่๑๘ 
หน้าที ่๑๔) 

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.เสริมข้าง
ทางกว้าง๔เมตร
ยาว๖๓ เมตรหนา
๐.๑๕ เมตรพร้อม
ถมดิยไหล่ทางข้าง
ละ๐.๕๐ เมตร

136,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเม้า
ไปหนองแปน หมู่ที ่๕                 (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที่
๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ล าดับที ่๑๖ หน้าที ่๑๓และ
ผญบ.ม.๕ เสนอ) 

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง๔
เมตรยาว๑๐๐ 
เมตร หนา๐.๑๕
 เมตร.

214,100 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

41  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๕ เส้น
สหกรณ์ไปบ้านนาง เหง่า  (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่
๑๓ หน้าที ่๑๐๖และสมาชิกสภาอบต.ม.๕ 
เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง๓
เมตรยาว ๗๗ 
เมตรหนา๐.๑๕ 
เมตร

91,200 0 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

42  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจากถนน
ด าไปบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที ่๕ (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที๒่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ล าดับที ่๑๗ หน้าที ่๑๓) 

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๔ เมตร ยาว๕๐ 
เมตรหนา๐.๑๕ 
เมตร

107,050 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

84



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

43 โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.(สายสีแยก
สหกรณ์กลางบ้าน) หมู่ที ่๕ (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที๒่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ล าดับที่๒๑๖ หน้าที ่๑๕)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนคสล.
 จุดที่ ๑ขนาด กว้าง
 ๕ เมตรยาว ๒๐ 
เมตร หนา๐.๑๕ 
เมตรจุดที่ ๒ขนาด 
กว้าง ๒.๕ เมตร
ยาว ๓๐ เมตร 
หนา๐.๑๕ เมตร

121,900 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

44 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจาก
หลวงปูด่ าไปกุดผักหนาม หมู่ที ่๕         
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๓๘  หน้าที๑่๑๙และผญบ.เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินลงหิน
คลุก กวา้ง ๔ 
เมตรยาว๘๐๐ 
เมตร หนา๐.๑๐
 เมตร

948,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

45 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้าน  
นายสอน  ทวโียค ไปถนนด า หมู่ที ่๕  (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับ
ที ่๓๙  หน้าที๑่๒๐และสมาชิกสภาอบต.
เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง ๕ เมตร 
ยาว๑๐๐ เมตร 
หนา๐.๑๐ เมตร

95,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลง
หินคลุกสายตลาดนัดชุมชนถึงถนนลาดยาง 
หมู่ที ่๕(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ คร้ังที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับที ่๒  
หน้าที ่๑๕ )

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก
กวา้ง ๔เมตร 
ยาว๑๙๔ เมตร 
หนา๐.๑๐ เมตร

79,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

47 โครงการก่อสร้างถนนดินเส้นรอบหมู่บ้าน
จากสระหนองแปนถึงถนนด าบ้านนายลิขิต
หมู่ที ่๕  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที๒่ พ.ศ. ๒๕๖๑ล าดับที่
 ๒๒ หน้าที ่๑๖) 

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินกวา้ง๔
เมตรยาว๑,๘๐๐
เมตรหนา๐.๕๐ 
เมตร

150,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นจากหมู่บ้าน
ไปสามแยกวดับ้านเมืองดู่  หมู่ที ่๖  (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที่
 ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ล าดับที่๒๗ หน้าที ่๑๘)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง๔
 เมตรยาว๗๖
เมตรหนา ๐.๑๕
 เมตรถมดิน
ไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐เมตร

165,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

87



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

49 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนาย
ชาญชัย หมู่ที ่๖  ไปวดัป่าอมตะธรรมาราม 
(ต่อจากเส้นเดิม ) (ทีม่าจากส.อบต. ม.๖ 
เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง๔ 
เมตรยาว  (๑๐๐/
๑๐๐ ม.)หนา๐.๑๕
เมตรพร้อมถมไหล่
ทางดินกว้างข้างละ
 ๐.๕๐เมตร

238,000 238,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายศิวะกรไปสระส่ีเหล่ียม หมู่ที ่๖ 
(สมาชิกสภาอบต.ม.๖ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง๓
 เมตรยาว ๑๐๐
เมตร (๗๐๐ม.) 
หนา๐.๑๕ เมตร

165,800 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

88



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นจากบ้าน
นายประสิทธิ์ถึงสามแยกกกอีหมัน หมู่ที ่๖ 
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๑๗ หน้าที ่๑๐๙)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๓ เมตร ยาว
๑๖๙ เมตรหนา
๐.๑๕ เมตร

263,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโนนวดัถึง
สระหนองใหญ่ หมู่ที ่๖                (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔คร้ังที ่
๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ล าดับที่๒๖ หน้าที ่๑๗)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล. กวา้ง
 ๔ เมตรยาว
๑๘๐ เมตรหนา
๐.๑๕ เมตร

259,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

89



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

53 โครงการสร้างถนนคสล. หมู่ที ่๖ บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ไปศาลปูต่า   (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่
๑๘ หน้าที ่๑๑๐)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๔ เมตรยาว๑๘๒
 เมตร หนา
๐.๑๕ ม.

378,580 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

54 โครงการถนนหินคลุกเส้นสามแยกกกอีหมัน
 หมู่ที ่๖ ไปวดัป่าอมตะธรรมาราม   (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับ
ที ่๔๐  หน้าที๑่๒๐)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง ๔ เมตร
ยาว ๒๕๐ เมตร
หนา๐.๑๐ เมตร

123,900 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

55 โครงการถนนหินคลุกเส้นรอบบ้าน     หมู่ที่
 ๖                                   (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่
๔๒  หน้าที๑่๒๑)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง ๕ เมตร
ยาว ๔๐๐ เมตร
หนา๐.๑๐ เมตร

142,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

90



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหนอง
ระเริง หมู่ที ่๖                            (ทีม่า
สมาชิกสภาอบต.ม.๖เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง๓ เมตร
ยาว๒,๕๙๐ 
เมตรหนา๐.๑๐ 
เมตร

764,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

57 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเส้น
จากบ้านนายลอยถึงกกอีหมัน หมู่ที ่๖    
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
คร้ังที ่๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ล าดับที่๒๕ หน้าที ่๑๗)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง๔เมตรยาว
๔๑๐ เมตร หนา
 ๐.๑๐ เมตร

157,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

58  โครงการปรับปรุงถนนดินลงโดยหินคลุก
จากบ้านนายประสิทธิ์ถึงสามแยกกกอีหมัน 
 หมู่ที ่๖  (ทีม่าสมาชิกสภาอบต.ม.๖เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินลงหินคลุก
กว้าง๔ เมตรยาว
๒๐๐ เมตรหนา
๐.๑๐ เมตร

79,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

91



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

59 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจาก
เส้นสระวดัไปวดับ้านเมืองดู่  หมู่ที ่๖   
(ทีม่าสมาชิกสภาอบต.ม.๖เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินลงหิน
คลุก กวา้ง๓ 
เมตรยาว๑๐๐ 
เมตรหนา๐.๑๐ 
เมตร

39,500 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

60 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากเส้น
โนนวดัไปสระหนองระเริง  หมู่ที ่๖  (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔คร้ังที ่
๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ล าดับที่๒๘ หน้าที ่๑๙)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง๔ เมตร
ยาว๕๐๐ เมตร
หนา๐.๑๐ เมตร

197,500 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

92



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

61 โครงการสร้างถนนดิน หมู่ที ่๖ บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ไปศาลปูต่า    (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่
๕๖ หน้าที ่๑๒๕)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ยกระดับถนน
ดินกวา้ง ๔ 
เมตรยาว๒๔๐ 
เมตร หนา๐.๕๐
 เมตร

39,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านแม่อุทัย
ถึงสระหนองสระพัง หมู่ที ่๖   (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔คร้ังที ่๒ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ล าดับที่๒๙ หน้าที ่๑๙)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินกวา้ง๓ 
เมตรยาว๑๕๐ 
เมตรหนา๐.๕๐ 
เมตร

120,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

93



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

63  โครงการก่อสร้างถนน คสล.    หมู่ที ่๗ 
เส้นแยกร้านปฐมภัณฑ์ไปรร.บ้านโคกพระ
(ต่อจากเส้นเดิม) (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่๑๙ หน้าที ่๑๑๐)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง ๕
เมตรยาว๑๓๗เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมดินไหล่ทาง
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

362,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

64  โครงการก่อสร้างถนน คสล.       หมู่ที ่๗ ( 
เส้นบ้านนายเทีย่ง)           (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔คร้ังที ่๑
พ.ศ.๒๕๖๑ ล าดับที ่๖ หน้าที ่๑๐)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง ๓.๕
 ม.ยาว๓๔ม. หนา 
๐.๑๕ม. พร้อมดิน
ไหล่ทางข้างละ 
๐.๕๐ ม.

63,200 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

94



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

65 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินลงหินคลุก
เส้นหลังวดัถึงนานางทองทิพย์     หมู่ที ่๗  
(ที่มาจากแผนพฒันาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่
๕๘ หน้าที่ ๑๒๖ คร้ังที๒่ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ ๓๑ หน้า 
๒๐ และสมาชิกสภาอบต. ม.๗ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ยกระดับถนน กว้าง๙ 
เมตรยาว ๑๐ เมตร ลึก 
๒.๒๐ เมตร ลงหนิคลุก
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐/
๑๐๐/๕๕๐/๑๐๐หนา
๐.๑๐ เมตร(ยาว ๑,๒๑๐
ม.)ท่อØ๑๐๐X๑๐๐เมตร
จ านวน ๘ ท่อน

183,000 250,000 205,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นศาลปูต่า
ถึงนานางหยุย หมู่ที ่๗   (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่
๔๔  หน้าที๑่๒๑)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก 
กวา้ง๔ เมตร
ยาว๓๔๐ เมตร
หนา๐.๑๐ เมตร

130,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

95



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

67 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที ่๗ จาก
โคกหนองขาม ไปบ้านหัวสะพาน     (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๔๖  หน้าที๑่๒๒และสมาชิกสภา
อบต.ม.๗ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง ๓ เมตร
ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตรหนา๐.๑๐
เมตร

384,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินลงหินคลุก
เส้นนานางสยาม ถึงนานางแต้ม   หมู่ที ่๗ 
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๕๙ หน้าที ่๑๒๖)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินสูง ๑ เมตร
 กว้าง ๔ เมตร 
ยาว๒๔๐ /๒๔๐ ม.
ลงหินคลุก กว้าง ๔ 
เมตรยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ เมตร
(๕๕๐ม.)

205,000 ถนน      
จ านวน ๑ 

เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

96



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

69 โครงการถนนหินคลุกหมู่ที ่๗ ทิศตะวนัออก
บ้านไปโคกป่าช้า

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๐ 
เมตร

197,500 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

70  โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นโคกหนอง
ขาม หนองคอกควาย (ต่อจากเส้นเดิม) หมู่ที่
 ๗   (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๔ ล าดับที ่๖๐ หน้าที ่๑๒๖)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินกวา้ง๔ 
เมตรยาว๑,๘๐๐
 เมตรหนา๐.๕๐
 เมตร

517,700 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

71  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๘ เส้น
โรงสีข้าวไปโรงเรียน(ต่อจากเส้นเดิม) (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับ
ที่๒๐ หน้าที ่๑๑๑และสอบต.ม.๘เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๕ เมตรยาว 
๑๐๐/๑๐๐/
๑๐๐ เมตร
(๔๒๕ ม.) หนา 
๐.๑๕เมตร
พร้อมถมไหล่
ทางดินกวา้งข้าง
ละ ๐.๕๐เมตร

212,000 382,000 382,000 382,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

72  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นถนนด าถึง
วดัป่า หัวสะพาน หมู่ที ่๘ (สมาชิกสภาอบ
ตม.๘ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.ก้าง ๖
 เมตรยาว ๒๐๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

648,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

73  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เส้น
ข้างโรงสีข้าวถึงบ้านนายเฉลียว คิดเข่ม หมู่ที่
 ๘ (ทีม่าสมาชิกสภาอบต.ม.๘ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ปรับปรุงถนนค
สล. กวา้ง ๕
เมตรยาว ๑๒๓
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 
พร้อมถมไหล่ทง
ดินกวา้งข้างละ 
๐.๕๐เมตร

343,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

99



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

74 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนาง
จันทร์ถึงถนนลาดยางหมู่ที ่๘ (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ล าดับที ่
๕๑  หน้าที๑่๒๔และสมาชิกสภาอบต.ม.๘ 
เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง ๔ เมตร
ยาว๑๘๐ เมตร
(๗๐๐เมตร)
หนา๐.๑๐ เมตร

70,400 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสามแยกนา
นางหวองถึงสะพานคลองอีสานเขียว หมู่ที ่
๘    (สมาชิกสภาอบต.ม.๘ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง ๓เมตรยาว
 ๔๐๐ เมตร 
หนา๐.๑๐ เมตร

474,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

100



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

76 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นวดัป่า 
หมู่ที ่๘ (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ คร้ัง๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ล าดับที ่๒ หน้าที่
 ๑๐ )

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุกกวง้
 ๔ เมตร ยาว
๒๕๐ เมตร 
(๔๐๐ ม.)หนา
๐.๑๐ เมตร

96,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

77  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
เส้นนานางหวอ่งไปนานายพรม(ต่อจากเส้น
เดิม) หมู่ที ่๘  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ล าดับที ่๖๒ หน้าที ่๑๒๗)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดิน กว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๖๔๕ 
เมตร สูง ๐.๕๐ 
เมตร/ลงหินคลุก
กว้าง ๔ เตรยาว 
๑๗๓ เมตร สูง 
๐.๕๐เมตร

278,200 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

78  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
เส้นจากทิศเหนือของหมู่บ้านไปส านักสงฆ์
(เก่า) หมู่ที ่๘                           
(สมาชิกสภาอบต.ม.๘ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก
กวา้ง ๔เมตร 
ยาว๒๐๐ เมตร 
หนา๐.๑๐ เมตร

316,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

79  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๙ ไป
ศาลาแดง(ต่อจากเส้นเดิม)                 
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๒๔ หน้าที ่๑๑๓และสมาชิกสภา
อบต.เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กวา้ง ๕เมตร
ยาว๑๐๐/๑๐๐/
 ๑๐๐ /๑๐๐
เมตร(๑,๑๔๘
ม.)หนา๐.๑๕ 
เมตรพร้อมถม
ไหล่ทางดิน
กวา้งข้างละ
๐.๕๐ เมตร

213,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

102



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

80  โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้นรอบ
หมู่บ้านด้านทิศเหนือ (ต่อจากเส้นเดิม)หมู่ที่
 ๙ (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ล าดับที่๒๑ หน้าที ่๑๑๑คร้ัง๓ พ.ศ.
๒๕๖๑ที ่๕ หน้าที ่๑๓และส.อบต.ม.๙ 
เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๕ เมตรยาว
๘๐/๖๑/๘๓/ 
๑๐๐เมตร 
(๖๐๐ม.)หนา
๐.๑๕ เมตร
พร้อมถมไหล่
ทางดินกวา้งข้าง
ละ๐.๕๐ เมตร

212,000 250,000 270,000 270,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

81  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๙ เส้น
รอบหมู่บ้านด้านทางทิศออกไปถึงวดั   
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๒๒ หน้าที ่๑๑๒และส.อบต.ม.๙ 
เสนอ)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๔ เมตรยาว 
๒๐๐เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร

216,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

103



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

82  โครงการก่อสร้างถนน คสล.     หมู่ที ่๙ 
เส้นรอบหมู่บ้านด้านทางทิศใต้จากหน้ารร.
หนองห่างถึงหนองคอกควาย        (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับ
ที ่๒๓ หน้าที ่๑๑๒และส.อบต.ม.๙ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล. กว้าง ๕ 
เมตรยาว ๑๐๐/
๑๐๐ เมตร(๑,๓๐๐
เมตร) หนา๐.๑๕ 
เมตรพร้อมถมไหล่
ทางดินกว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร

270,000 270,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

83  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นโนนกก
ขาม ไป หมู่ที ่๙ ไปบ้านหันห้วยทราย ต.
หันห้วยทราย (สมาชิกสภาอบต. ม.๙เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง ๖เมตร
ยาว๙๐๐เมตร
หนา๐.๑๐ เมตร

448,200 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

104



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

84  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   หมู่ที ่๙ 
ไปศาลาแดง                                  
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๔๗  หน้าที๑่๒๒)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง ๕ เมตร
ยาว๑,๗๓๐
เมตรหนา๐.๑๐ 
เมตร

83,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

85  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลง
หินคลุก (ซอยหน้าวดั) หมู่ที ่๙         (ทีม่า
จากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔คร้ังที ่
๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับที ่๗  หน้าที ่๑๐ )

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินลงหิน
คลุกกวา้ง ๔ 
เมตรยาว๑๔๘
เมตรหนา๐.๑๐ 
เมตร

56,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

105



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

86 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.เส้นข้างวดั
ด้านทิศใต้-ข้างโรงเรียนหนองบัวนาคด้านทิศ
เหนือ หมู่ที ่๑๐  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่๒๕ หน้าที ่๑๑๓)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว๑๒๘ 
เมตรหนา๐.๑๕ 
เมตรพร้อมถมไหล่
ทางดินกว้างข้างละ
๐.๕๐เมตร

280,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

87  โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านกุด
ฆ้องวงค์ หมู่ที ่๑๐ ถึงบ้านโนนเพ็ด หมู่ที ่๕ 
  (เส้นบ้านเตยกระโตน-บ้านหนองบัวนาค)  
  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔
 ล าดับที่๒๗ หน้าที ่๑๑๔)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๖ เมตร ยาว
๒๐๐/๒๐๐/
๒๐๐ เมตรหนา
๐.๑๕เมตร
พร้อมถมไหล่
ทางดินกวา้งข้าง
ละ๐.๕๐ เมตร

248,000 648,000 648,000 648,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

106



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

88  โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากหน้ารร.
หนองบัวนาค /บ้านกุดฆ้องวงค์หมู่ที ่๑๐ 
ไปบ้านกุดหอยกาบ   ต.หันโจด จ.ขก.    
(ทีม่าจากแผนฯคร้ังที ่๒ พ.ศ.๒๕๖๑ที ่๓๖ 
หน้าที ่๒๒และสมาชิกสภาอบต.ม.๑๐ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง ๖ 
เมตร ยาว๒๐๐/
๒๐๐/๒๐๐ เมตร
หนา๐.๑๕ เมตร
พร้อมถมไหล่ทาง
ดินกว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร

648,000 648,000 648,000 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

89  โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนางจันทร์
เพ็ญ(ต่อเส้นเดิม)ไปสระกุดฆ้องวงค์/ประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่๑๐  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ล าดับที่๒ หน้าที๒่๗ )

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กว้าง ๔ 
เมตร ยาว๑๐๐/
๑๐๐ เมตร(๔๑๐ 
ม.)หนา ๐.๑๕ 
เมตรพร้อมถมไหล่
ทางดินกว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร

212,000 214,100 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง

107



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

90  โครงการปรัปปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ที ่๑๐ บ้านกุดฆ้องวงค์ถึงบ้านโนนเพ็ด 
หมู่ที ่๕(งานขุดร้ือคันทางเดิมแล้วบด)  (ที่มา
จากแผนพฒันาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ,คร้ังที่ ๑พ.ศ.
 ๒๕๖๒ ล าดับที่ ๕  หน้าที่ ๑๐ )

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ลงหินคลุกกวา้ง
๗ เมตร.ยาว 
๕๐๐เมตร หนา
 ๐.๑๐ เมตร

64,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นรอบสระ
กุดฆ้องวงค์ หมู่ที ่๑๐                 (ที่มาจาก
แผนพฒันาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่ ๔๘  
หน้าที่๑๒๓และสมาชิกสภาอบต.ม.๑๐เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุก
กวา้ง ๕เมตร
ยาว๗๑๒ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

178,800 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

92 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลง
หินคลุก(สายไปล าห้วยแอก) หมู่ที ่๑๐(ที่มา
จากแผนพฒันาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที่ ๑     
พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับที่ ๘  หน้าที่ ๑๑ )

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินลงหิน
คลุก กวา้ง๓ 
เมตรยาว ๒๕๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

72,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๑๑ เส้น
รอบสระหนองม่วง(บ้านนายสุวทิย์ ศรีคง)
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๒๙  หน้าที๑่๑๕และนายกอบต.
เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 
๔เมตร ยาว๑๘๔
 เมตร (๔๐๕ม.)
หนา๐.๑๕ เมตร

212,000 397,400 397,400 0 ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

กองช่าง
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แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

94 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลง
หินคลุก(ข้างสระหนองม่วง)   หมู่ที ่๑๑  
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
คร้ังที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับที ่๙  หน้าที ่
๑๑ )

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนดินลงหินคลุก
จุดที๑่ กว้าง ๓ 
เมตรยาว ๖๓ เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร 
จุดที่ ๒ กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๔๙ 
เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร

81,000 ถนน      
จ านวน ๑ 
เส้น

มถีนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่าง

95 โครงการถมดินเพือ่ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานอบต.โนนเพ็ด

เพือ่ให้สะดวก
แก่การให้บริการ
ประชาชน และ
เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

ถมดินพืน้ที ่
กวา้ง๕๐ เมตร. 
ยาว ๕๐ เมตร 
ลึก ๒ เมตร

712,533 ตารางเมตร
ถมดิน

เพื่อปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน

กองช่าง

110



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

96 โครงการก่อสร้างอาคารทีท่ าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด

เพือ่ก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
ให้ดีขึ้น

อาคาร
ส านักงานหลัง
ใหม่

3,000,000 อาคาร
ส านักงาน

อาคารส านกังาน
หลังใหม่

กองช่าง

97 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วยตะเคียน 
นายใบปอง หมู่ที ่๑  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่๒๖ หน้าที ่
๑๓๖ และสมาชิกสภาอบต.ม.๑เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ า
ล้น กวา้ง ๕ 
เมตรยาว ๒๐ 
เมตร สูง๓ เมตร

480,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และมนี้ าส าหรับ
อปุโภคบริโภค

กองช่าง

98 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยตะเคียน 
ถึงวงัมะนาว หมู่ที ่๑              (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่
๒๕  หน้าที๑่๓๕ และสมาชิกสภาอบต.ม.๑ 
เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ า
ล้น กวา้ง ๕ 
เมตร ยาว ๒๐
เมตร สูง ๓เมตร

480,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และมนี้ าส าหรับ
อปุโภคบริโภค

กองช่าง

111



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

99 โครงการก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม
ล าห้วยทรายหมู่ที ่ ๒ (ที่มาจากแผนพฒันาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่ ๖๐  หน้าที่๑๔๔และ
สมาชิกสภสอบต.ม.๒ เสนอ)

เพือ่ให้
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

สะพานคสล.
กวา้ง ๓ เมตร 
ยาว ๑๐ เมตร 
ท่อ Ø ๐.๖๐
เมตร  จ านวน 
๑๐๐ ท่อนจุด
พิกัดX
๐๒๕๓๑๕๓.๗๒ Y
๑๗๓๑๖๒๑.๗๖

250,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้าฝายกักเก็บน้ าล าห้วยทราย 
 หมู่ที ่๒ (ก านันเสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ยกระดับฝายน้ า
ล้นกวา้ง ๔ เมตร
 ยาว ๑๕ เมตร 
๓ เมตร

360,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และมนี้ าส าหรับ
อปุโภคบริโภค

กองช่าง

112



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

101 โครงการก่อสร้างยกระดับฝายน้ าล้น นาพ่อ
สาย ศรีเคน หมู่ที ่๒ (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่๒๘ หน้าที ่
๑๓๖)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ยกระดับฝายน้ า
ล้นกวา้ง ๔ เมตร
 ยาว ๑๕ เมตร 
๓ เมตร

360,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และมนี้ าส าหรับ
อปุโภคบริโภค

กองช่าง

102 โครงการก่อสร้างยกระดับฝายน้ าล้น นา
นายบุญถิ่น อัคขะรา หมู่ที ่๒          (ทีม่า
จากประชาคม ก านันม.๒ เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ยกระดับฝายน้ า
ล้น กวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๑๕ 
เมตรสูง ๓ เมตร

360,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และมนี้ าส าหรับ
อปุโภคบริโภค

กองช่าง

103 โครงการก่อสร้างยกระดับฝายน้ าล้นดอนปู่
ตา หมู่ที ่๒ (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่๒๗ หน้าที ่๑๓๖
และสมาชิกสภาอบต.ม.๒ เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ า
ล้น กวา้ง ๓ 
เมตร ยาว ๑๐ 
เมตร สูง ๐.๘๐ 
เมตร

82,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
และมนี้ าส าหรับ
อปุโภคบริโภค

กองช่าง

113



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

104 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ านาแม่ใหญ่ลุน
 หมู่ที ่๓ (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่๒๙ หน้าที ่๑๓๗
และสมาชิกสภาอบต.ม.๓ เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ านาแม่
ใหญ่ลุน หมู่ที ่๓
 กวา้ง ๓ เมตร 
ยาว ๑๕ เมตร 
ลึก ๒.๕ เมตร

100,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า 
หรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง
อบต.โนน

เพ็ด

105 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าหนองระเริง 
คลองปลาขาว หมู่ที ่๖            (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่
๓๒ หน้าที ่๑๓๗)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ท่อระบายน้ า 
ท่อคสล.Ø ๑ม. 
จ านวน ๑๐ ท่อน

56,000 ท่อระบาย
น้ า จ านวน 
๑ แห่ง

มทีอ่ระบายน้ าที่
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก มนี้ า
เพยีงพอในการ
อปุโภค -บริโภค
และท าการเกษตร

กองช่าง

114



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

106 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองอีสานสระ
ส่ีเหล่ียม หมู่ที ่๖                 (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่
๓๐ หน้าที ่๑๓๗และสมาชิกสภาอบต.ม.๖
เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ก่อร้างฝายกวา้ง
 ๔ เมตร (ปาก
บน)กวา้ง๑๔ 
เมตร (ปากล่าง)
 สูง ๒ เมตร/
ยาว ๑๕ เมตร 
สูง๓ เมตร

495,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า 
หรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

107 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หนองโสกเชือก
 หมู่ที ่๘ (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่๓๓  หน้าที๑่๓๘
และสมาชิกสภาอบต.ม.๘ เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ า
ล้นหนองโสก
เชือกกวา้ง ๒ 
เมตร ยาว ๘ 
เมตร สูง ๑.๕๐ 
เมตร

190,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า 
หรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

115



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

108 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคสล.เข้าหนอง
น้ ากุดฆ้องวงค์ หมู่ที ่๑๐        (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่
๓๖ หน้าที ่๑๓๘ )

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ก่อสร้างคลอง
ส่งน้ าคสล.
หนองน้ ากุดฆ้อง
วงค์ กวา้ง ๕ 
เมตร ยาว๓๐ 
เมตรลึก ๒ เมตร

140,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า 
หรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

109 โครงการก่อสร้างบล็อก คอนเวสิพร้อมประตู
 เปิด-ปิด น้ าเข้าสระหนองทุง่มน หมู่ที ่๑๑  
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๓๙ หน้าที ่๑๓๘ )

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

กวา้ง ๘ เมตร 
สูง ๓ เมตรกวา้ง
 ๒.๑ เมตร ยาว
 ๒.๑ เมตร สูง ๕
 เมตรจ านวน ๔
 ช่อง

130,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า 
หรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

116



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

110 โครงการวางท่อเมนระบบประปารอบ
หมู่บ้าน หมู่ที ่ ๑

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ท่อPvcØ ๓นิ้ว 
ยาว ๑,๙๘๐ 
เมตร

2,500,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ า 
ส าหรับ     อปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

111  โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ประปารอบ
หมู่บ้าน หมู่ที ่๓ (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔คร้ังที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ล าดับที ่๑๒ หน้าที ่๑๑และสมาชิกสภาอบ
ต.ม.๓เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ท่อเมนต์ประปา
 ท่อขนาด ๓ นิ้ว
 ระยะทางทาง
ยาว๑,๔๒๓ ม.

348,700 ท่อระบาย
น้ า จ านวน 
๑ แห่ง

มทีอ่ระบายน้ าที่
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก มนี้ า
เพยีงพอในการ
อปุโภค -บริโภค
และท าการเกษตร

กองช่าง

117



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

112  โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลและเป่าบ่อ
บาดาล หมู่ที ่๓ (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่๑๖ หน้าที ่๑๓๓)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ซ่อมซมและเป่า
บ่อบาดาล ๑ บ่อ

70,000 จ านวนคร้ังที่
ได้ซ่อมแซม
บ่อบาดาล

ประชาชนได้ใชน้้ า
ที่สะอาดและทั่วถงึ
ทกุหลังคาเรือน

กองช่าง

113 โครงการขุดบ่อประปาบาดาล หมู่ที ่ ๔ 
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๔  หน้าที๑่๒๕และสมาชิกสภาอบ
ต.ม.๔ เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ขุดบ่อประปา
บาดาล หมู่ที ่ ๔

61,000
จ านวนแห่ง
ของบ่อ
ประปา

ประชาชนได้ใชน้้ า
ที่สะอาดและทั่วถงึ
ทกุหลังคาเรือน

กองช่าง

114 โครงการวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที ่ ๕  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่๖๒ หน้าที ่๑๔๔ 
และผญบ.ม.๕ เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ท่อPVCØ ๓นิ้ว 
ยาว ๔๐๐๐ ม.

450,000 0 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า 
หรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

118



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

115 โครงการปรับปรุงหอถังประปา  หมู่ที ่๖   
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
คร้ังที ่๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับที ่๓  หน้าที ่
๑๕ )

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

สร้างฐานราก
รองรับหอถัง
พร้อม
เคล่ือนย้ายหอ
ถังพร้อมติดต้ัง

120,000 จ านวน
ประปาที่
ก่อสร้าง

ครัวเรือนมนี้ าใช่
ส าหรับอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

116  โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที ่๗   
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๒๒  หน้าที๑่๓๔ และสมาชิกสภา
อบต.ม.๗ เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ปรับปรุงระบบ
ประปาหอถัง

200,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า 
หรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

117 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่๘  (สมาชิกสภาอบต.ม.๘ 
เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ปรับปรุง
ซ่อมแซมหอถัง
ประปาหมู่บ้าน

150,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า 
หรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

119



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

118 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปากลางหมู่บ้าน
 หมู่ที ่๙  (สมาชิกสภาอบต. ม.๙เสนอ)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

เปล่ียนท่อเมน 
Ø๓ นิ้ว ยาว 
๕๐๐เมตร

108,500 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า 
หรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

119 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที ่๑๐ ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ปรับปรุง
ซ่อมแซมหอถัง
ประปาหมู่บ้าน
(เปล่ียนท่อเมนต์)

90,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ า  ส า
 หรับอปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

120 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหนองทุง่
มน   หมู่ที ่๑๑

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ประปาหนองทุง่
มน

100,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า 
หรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

120



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

121 โครงการวางท่อน้ าประปารอบหนองทุง่มน 
หมู่ที ่ ๑,๑๐,๑๑    (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ล าดับที ่๓ หน้าที ่๗)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

เดินท่อยาว 
๒,๐๐๐ เมตร

273,900 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ า 
ส าหรับ     อปุโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองช่าง

122  โครงการท าร้ัวลวดหนามรอบถังประปา
สระหนองทุง่มน หมู่ที ่๑๑

เพือ่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
กันแนวเขตที่
สาธารณะ
ประโยชน์

ล้อมร้ัวลวด
หนามยาว๘๓๕ 
ม.

476,900 ความยาว
รอบของร้ัว

มพีื้นที่สาธารณ 
ประโยชนใ์หค้งอยู่
กบัชมุชนต่อไป

กองช่าง

123  โครงการก่อสร้างลานสูบน้ าคสล.สระกุด
ฆ้องวงค์  หมู่ที ่๑๐   (ทีม่าจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔คร้ังที ่๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที ่๔๐ หน้าที ่๒๓)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค –
 บริโภค 
การเกษตร

ก่อสร้างลานสูบน้ า 
กว้าง ๑๐ เมตร  
ยาว ๒๐ เมตร หนา
 ๐.๑๐ เมตร

108,000 ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมนี้ าส า 
หรับอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

121



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

124 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม
ฝาปิดคสล.รูปตัวยู หมู่ที ่๑ ฝ่ัง เส้น
กลางบ้าน จากร้านค้าสหกรณ์ ถึงบ้านนาย
อารี   (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ล าดับที่๓ หน้าที ่๑๒๘)

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง

รางระบายน้ ากว้าง
 ๐.๕เมตร สูง๐.๕๐
 เมตร ยาว๓๙๖
เมตร พร้อมถมดิน
ไหล่ทางช้างละ
๐.๕๐ เมตร

873,600 รางระบาย
น้ าจ านวน ๑
 สาย

ภายในหมู่บา้นไมม่ี
น้ าเสียที่ทว่มขงั

กองช่าง

125 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าเส้นกลางจาก
ร้านค้าสหกรณ์ถึงบ้านนายศักด์ิ หมู่ที ่๑  
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที่๕ หน้าที ่๑๒๙)

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง

รางระบายน้ าแบบ
มีฝาปิดทั้งสองฝ่ัง 
กว้าง ๐.๕๐เมตร 
ลึก ๐.๕๐เมตรยาว
 ๓๐๐ เมตร

316,800 รางระบาย
น้ าจ านวน ๑
 สาย

ภายในหมู่บา้นไมม่ี
น้ าเสียที่ทว่มขงั

กองช่าง

122



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

126 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จากบ้าน
สนั่น ไปถึง บ้านนายสมหมาย หมู่ที ่๑  
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่๔ หน้าที ่๑๒๙)

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง

รางระบายน้ าแบบ
มีฝาปิดที่งสองฝ่ัง 
กว้าง๐.๕๐ เมตรลึก
 ๐.๕๐เมตร ยาว 
๓๐๐เมตร

316,800 รางระบาย
น้ าจ านวน ๑
 สาย

ภายในหมู่บา้นไมม่ี
น้ าเสียที่ทว่มขงั

กองช่าง

127 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. รูปตัวยู
 เส้นเร่ิมหน้าวดัไปบ้นนายฉลอง เดินรีบรัมย์
 หมู่ที ่๒  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที ่๗ หน้าที ่๑๓๐และ
สมาชิกสภาอบต.ม.๒เสนอ)

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง

รางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก กว้าง
 ๐.๔๐เมตร สูง
๐.๔๐ เมตร ยาว
๑๕๐เมตร

99,500 รางระบาย
น้ าจ านวน ๑
 สาย

ภายในหมู่บา้นไมม่ี
น้ าเสียที่ทว่มขงั

กองช่าง

123



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

128 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยบ้านนางอุรินทร์)  หมู่ที ่๒   
(ก านัน.ม.๒ เสนอ)

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง

วางท่อระบาย
น้ าหน้าบ้านนางอุริ
นทร์-วัด วางท่อ
ขนาดØ ๐.๘๐ 
จ านวน ๓๑ ท่อน 
พร้อมบ่อพกัน้ า

58,400 รางระบาย
น้ าจ านวน ๑
 สาย

ภายในหมู่บา้นไมม่ี
น้ าเสียที่ทว่มขงั

กองช่าง

129 โครงการวางท่อระบายน้ าซอยนายบุญ
ธรรม-นางใส หมู่ที ่๒ (สมาชิกสภาอบต.ม.๒
เสนอ)

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง

วางท่อระบายน้ า
ท่อØ ๐.๖๐ เมตร
๑๐๐ ท่อน

95,000 รางระบาย
น้ าจ านวน ๑
 สาย

ภายในหมู่บา้นไมม่ี
น้ าเสียที่ทว่มขงั

กองช่าง

130 โครงการรางระบายน้ า หมู่ที ่๓            
(ทีม่าจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที ่ ๘ หน้าที ่๑๓๐)

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง

รางระบายน้ า มีฝา
ปิดทั้งสองฝ่ัง กว้าง
 ๐.๕ เมตรยาว
๔๒๐เมตรลึก๐.๕๐
เมตร

840,000 รางระบาย
น้ าจ านวน๑
 สาย

ภายในหมู่บา้นไมม่ี
น้ าเสียที่ทว่มขงั

กองช่าง

124



แบบผ.๐๒

๒๕๖๑ (บาท) ๒๕๖๒ (บาท) ๒๕๖๓ (บาท) ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕(บาท)
ตัวชี้วัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา         

                                     แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

                                       องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ ๖  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณปี

131  โครงการรางระบายน้ าแบบ ท่อคอนกรีต
คร่ึงท่อ     หมู่ที ่๕ (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่๑๑ หน้าที ่๑๓๑)

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง

รางระบายน้ าทั้ง
สองฝ่ังถนนเส้น
กลางหมู่บ้าน กว้าง
 ๐.๕๐ ม.ลึก๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๗๑๔ 
เมตร

674,730 รางระบาย
น้ าจ านวน ๑
 สาย

ภายในหมู่บา้นไมม่ี
น้ าเสียที่ทว่มขงั

กองช่าง

132  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เส้นกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที ่๗  (ทีม่าจากแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่๑๓ หน้าที ่๑๓๒)

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง

รางระบายน้ ากวา้งแบบ
ตัวยูทั้งสองฝ่ัง กวา้ง 
๐.๕๐เมตร ลึก ๐.๕๐
เมตรยาว๒๖๐/๒๖๐ 
เมตร(๖๒๐ม.)

360,000 รางระบาย
น้ าจ านวน ๑
 สาย

ภายในหมู่บา้นไมม่ี
น้ าเสียที่ทว่มขงั

กองช่าง

133 โครงการรางระบายน้ าจากถนนด าศาลา
กลางบ้านไปทางทิศตะวนัออกหมู่บ้าน  หมู่
ที ่๑๐ (ที่มาจากแผนพฒันาฯพ.ศ.๒๕๖๑-  ๒๕๖๔
 ล าดับที่ ๑๔ หน้าที่ ๑๓๒ )

ในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้ไม่ท่วมขัง

รางระบายน้ าทั้งสองฝ่ัง
แบบมีฝาปิด กวา้ง๐.๕๐
 เมตร สูง๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร

740,000 รางระบาย
น้ าจ านวน ๑
 สาย

ภายในหมู่บา้นไมม่ี
น้ าเสียที่ทว่มขงั

กองช่าง

รวม 133 โครงการ 3,201,900 4,080,900 7,165,280 17,156,273 18,647,220

125


