
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๒๕๖๑(บาท)  ๒๕๖๒(บาท)  ๒๕๖๓(บาท)  ๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕ (บาท)
๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ เส้น

บ้านหนองบัวนาค เชื่อมต่อบ้านโคกพระ 
ต.วังไม้แดง  (ที่มาจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ล าดับที่ ๑ หน้าที่ ๖ และ สมาชิกสภาอบ
ต.ม.๑ เสนอ)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๕ เมตรยาว  
๕๐๐เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรพร้อม
ดินถมไหล่ทางช้าง
ละ๐.๕๐ เมตร

จุดพกิัดX๐๒๕๑๑๕๙
 Y๑๗๓๘๔๙๕ X
๐๒๕๐๘๓๕ Y
๑๗๓๘๑๒๐

๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๒ โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑ 
เชื่อมต่อบ้านหนองแปน ต.หนองแวงโสก
พระถึงล าห้วยแอก  (ที่มาจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับที่ ๒ หน้าที่ ๖)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว
๒๘๓   เมตร  หนา
๐.๑๕   เมตร

จุดพิกัด ๖๑๑,๐๐๐ ๖๑๑,๐๐๐ ๖๑๑,๐๐๐ ๖๑๑,๐๐๐ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๓  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ 
เส้นบ้านหนองบัวนาค เชื่อมต่อบ้านโคก
พระ ต.วังไม้แดง  (สมาชิกสภาอบต.ม.๑ 
เสนอ)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง ๖ เมตร
ยาว  ๑,๘๕๐เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร

จุดพกิัดX๐๒๕๑๑๕๔
 E  Y๑๗๓๘๕๑๘N 
X๐๒๔๙๕๘๖utm   
Y๑๗๓๑๘๘

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถนนหินคลุก
 จ านวน ๑ 
เส้น

มีถนนที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

แบบ ผ. ๐๒/๑              แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
พิกัดทางภมูิศาสตร์

งบประมาณปี
ตวัชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

191



๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

แบบ ผ. ๐๒/๑              แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
พิกัดทางภมูิศาสตร์

งบประมาณปี
ตวัชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

๔  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ 
เส้นบ้านหนองบัวนาคเชื่อมต่อบ้านหนองโน
 ต.วังไม้แดง (ที่มาจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ คร้ังที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ล าดับที่ ๑  หน้าที่ ๙และสมาชิกสภาอบต.
 ม. ๑ เสนอ)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก กว้าง๕ เมตร 
ยาว๒,๘๐๐ เมตร 
หนา๐.๑๐ เมตร

จุดพิกัด ๑,๓๖๙,๒๐๐ ๑,๓๖๙,๒๐๐ ๑,๓๖๙,๒๐๐ ๑,๓๖๙,๒๐๐ ถนน      
จ านวน ๑ เส้น

มีถนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๕ โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านครูโสภณ 
หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ ๔
(สมาชิกสภาอบต.ม.๓เสนอ)(ที่มาจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔คร้ังที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ล าดับที่ ๙  หน้าที่ ๙)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนคสล.
บ้านครูโสภณ หมู่ที่
 ๓ ถึงบ้านหนอง
คอกควาย หมู่ที่ ๔ 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๔๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร

จุดพกิัด ๓,๐๒๔,๐๐๐ ๓,๐๒๔,๐๐๐ ๓,๐๒๔,๐๐๐ ๓,๐๒๔,๐๐๐ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๖ โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก
 จากหมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อบ้านโนนภิบาล ต.วัง
ไม้แดง (ที่มาจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ล าดับที่ ๕๐  หน้าที่๑๒๓)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ยกระดับถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก 
จากหมู่ที่ ๔ ไป 
บ้านโนนภิบาลกว้าง
 ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

๗๙๐,๐๐๐ ๗๙๐,๐๐๐ ๗๙๐,๐๐๐ ๗๙๐,๐๐๐ ถนน      
จ านวน ๑ เส้น

มีถนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด
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๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

แบบ ผ. ๐๒/๑              แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
พิกัดทางภมูิศาสตร์

งบประมาณปี
ตวัชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

๗  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ ๔เชื่อมต่อบ้านโคกพระ ต.วังไม้แดง

เพือ่ให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กว้าง  ๕เมตร ยาว
๒,๓๐๐   เมตร  
หนา๐.๑๕  เมตร

๖,๒๔๐,๐๐๐ ๖,๒๔๐,๐๐๐ ๖,๒๔๐,๐๐๐ ๖,๒๔๐,๐๐๐ ถนน      
จ านวน ๑ เส้น

มีถนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านนายศิวกรไปสระส่ีเหล่ียม หมู่ที่ ๖ 
(สมาชิกสภาอบต.ม.๖ เสนอ

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนคส.กว้าง๓ 
เมตรยาว ๖๘๐ 
เมตรหนา๐.๑๕ 
เมตร

๑,๑๐๑,๖๐๐ ๑,๑๐๑,๖๐๐ ๑,๑๐๑,๖๐๐ ๑,๑๐๑,๖๐๐ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๙ โครงการก่อสร้างหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้าน
เมืองดู่ เส้นสระส่ีเหล่ียมเชื่อมต่อบ้านหนอง
คู ต.เมืองโดน (ที่มาจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่ ๔๑  หน้าที่๑๒๐)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ถนนหินคลุกกว้าง ๓
 เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตรหนา ๐.๑๐ 
เมตร

จุดพกิัดX๐๒๕๔๕๗๑
 Y๑๗๓๒๑๕๓ X
๐๒๕๕๔๔๐ Y
๑๗๓๑๘๓๑

๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ถนน      
จ านวน ๑ เส้น

มีถนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด
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๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

แบบ ผ. ๐๒/๑              แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
พิกัดทางภมูิศาสตร์

งบประมาณปี
ตวัชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

๑๐ โครงการก่อสร้างหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้าน
เมืองดู่ เส้นสระส่ีเหล่ียมเชื่อมต่อบ้านดอน
ยาว ต.เมืองโดน (สมาชิสภาอบต.ม.๖ เสนอ)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก. กว้าง ๓ เมตร
 ยาว ๑,๕๐๐  เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร

๔,๔๒๕,๐๐๐ ๔,๔๒๕,๐๐๐ ๔,๔๒๕,๐๐๐ ๔,๔๒๕,๐๐๐ ถนน      
จ านวน ๑ เส้น

มีถนน   
ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหัว
สะพาน หมู่ที่ ๘ เชื่อมต่อ บ้านกุดหอยกาบ
 ต.หันโจด จ.ขอนแก่น(เส้นบ้านเตย
กระโตน-บ้านหนองบัวนาค)(ที่มาจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่
๒๗ หน้าที่ ๑๑๔)

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๔,๑๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕เมตร พร้อม
ดินไหล่ทางข้างละ 
๐.๑๕ เมตร

จุดร่ิมต้นโครงการx
๐๒๕๒๒๔๐.๖๒y
๑๗๓๖๓๒๒.๑๐

จุดส้ินสุด          x
๐๒๕๑๙๕๖.๑๓y
๑๗๔๐๑๗๐.๙๐

๑๓,๒๘๔,๐๐๐ ๑๓,๒๘๔,๐๐๐ ๑๓,๒๘๔,๐๐๐ ๑๓,๒๘๔,๐๐๐ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ ไป
ศาลาแดงเชื่อมต่อบ้านโกรกหิน ต าบลหัน
ห้วยทราย อ าเภอประทาย

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง๕ เมตรยาว 
๑,๒๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตรพร้อม
ดินถมไหล่ทางข้าง
ละ ๐.๑๕ เมตร

จุดพกิัดX๐๒๕๐๘๒๖
E Y๑๗๓๐๗๙๘N X
๐๒๕๐๗๖๙E Y
๑๗๓๐๑๐๕N

๒,๒๐๔,๘๐๐ ๒,๒๐๔,๘๐๐ ๒,๒๐๔,๘๐๐ ๒,๒๐๔,๘๐๐ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด
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๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

แบบ ผ. ๐๒/๑              แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
พิกัดทางภมูิศาสตร์

งบประมาณปี
ตวัชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

๑๓ โครงการยกระดับพร้อมก่อสร้างถนนคสล. 
เส้นนายจรัส เสาก าปั่นไปนานายวิชัย จด
ล าแอกเหนือ หมู่ที่ ๑๐

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ยกระดับพร้อม
ก่อสร้างถนนคสล. 
เส้นนายจรัส เสา
ก าปั่นไปนานายวิชัย
 จดล าแอกเหนือ
กว้าง ๔ เมตร ยาว
๘๘๐ เมตร หนา 

๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

๑๔ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล า
ห้วยทราย หมู่ที่ ๒

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค –
 บริโภค การเกษตร

ก่อสร้างสะพาน 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๕ เมตร สูง ๒.๕๐ 
เมตร

จุดพกิัดX
๐๒๕๓๑๕๓.๗๒ Y
๑๗๓๑๖๒๑.๗๖

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
ส า หรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๑๕ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองอีสาน
สระส่ีเหล่ียม หมู่ที่ ๖

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค 
การเกษตร

ก่อสร้างฝาย ยาว 
๑๕ เมตร สูง ๓ 
เมตร

๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
ส า หรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด
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๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

แบบ ผ. ๐๒/๑              แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
พิกัดทางภมูิศาสตร์

งบประมาณปี
ตวัชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

๑๖ โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิส์สระ
ส่ีเหล่ียม หมู่ที่ ๖(ที่มาจากแผนพัฒนาฯ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่ ๖๓ หน้าที่ 
๑๔๕)

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค –
 บริโภค การเกษตร

ก่อสร้างบล๊อกคอน
เริส์สระส่ีเหล่ียม
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔ เมตร ลึก ๒ เมตร
 (๒ ช่อง)

จุดพกิัด ๕๖๓,๐๐๐ ๕๖๓,๐๐๐ ๕๖๓,๐๐๐ ๕๖๓,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
ส า หรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๑๗ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คลองอีสาน
เขียวนานายวิลวน หมู่ที่ ๗ (ที่มาจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่ 
๔๙ หน้าที่ ๑๔๑ )

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค 
การเกษตร

ก่อสร้างฝาย กว้าง 
๕ เมตร ยาว ๕ 
เมตร ลึก๒.๕ เมตร

๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
ส า หรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๑๘ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าล าห้วยกก
เกลือ หมู่ที่ ๙  (ที่มาจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่ ๓๔  หน้าที่๑๓๘)

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค –
 บริโภค การเกษตร

ก่อสร้างฝายกักเก็บ
น้ า ๔ เมตร  ยาว 
๑๐ เมตร สูง ๒.๕๐ 
เมตร

พกิัดทางภูมิศาสตร์ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
ส า หรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด
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๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

แบบ ผ. ๐๒/๑              แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
พิกัดทางภมูิศาสตร์

งบประมาณปี
ตวัชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

๑๙ โครงการก่อสร้างฝายล าห้วยยายเข็ม หมู่ที่
 ๑๐  (ที่มาจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔ ล าดับที่ ๓๕  หน้าที่๑๓๘)

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค – บริโภค 
การเกษตร

ก่อสร้างฝายกว้าง
๑๐ เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร สูง ๒ เมตร

พกิัดทางภูมิศาสตร์ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
ส า หรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๒๐ โครงการวางท่อเมนระบบประปารอบ
หมู่บ้าน หมู่ที่  ๑(ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑เสนอ)

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค –
 บริโภค การเกษตร

ท่อPvcØ ๓นิ้ว ยาว
 ๑,๙๘๐ เมตร

จุดพิกัด ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า 
ส าหรับ     
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๒๑  โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่(ตามแบบกรมทรัพยากร ) หมู่ที่ ๒

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค –
 บริโภค การเกษตร

ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่(ตาม
แบบกรมทรัพยากร )

จุดพกิัดX
๐๒๕๒๒๐.๒๗ Y
๑๗๒๑๔๖.๗๕

๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า 
ส าหรับ     
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด
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๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

แบบ ผ. ๐๒/๑              แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
พิกัดทางภมูิศาสตร์

งบประมาณปี
ตวัชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

๒๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 
หมู่ที่ ๓

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บริโภค การเกษตร

ระบบประปาหอถัง
สูง

๔๑๕,๐๐๐ ๔๑๕,๐๐๐ ๔๑๕,๐๐๐ ๔๑๕,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า 
ส าหรับ     
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๒๓  โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่(ตามแบบกรมทรัพยากร) หมู่ที่ ๔

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บริโภค การเกษตร

ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่(ตามแบบ
กรมทรัพยากร )

จุดพกิัดX
๐๒๔๙๕๐๗.๑๖ Y
๑๗๓๒๓๒๙.๑๙

๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า 
ส าหรับ     
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๒๔ โครงการขุดบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ 
(ที่มาจากแผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ล าดับที่ ๑๗ หน้าที่ ๑๓๓)

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บริโภค
 การเกษตร

ขุดบ่อประปาบาดาล 
หมู่ที่ ๔ ขนาด ๔ นิ้ว

๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า 
ส าหรับ     
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด
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๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

แบบ ผ. ๐๒/๑              แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

       ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
       ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

       ๑. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
พิกัดทางภมูิศาสตร์

งบประมาณปี
ตวัชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

๒๕  โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่(ตามแบบกรมทรัพยากร)หมู่ที่ ๕

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค – บริโภค
 การเกษตร

ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่(ตามแบบ
กรมทรัพยากร )

จุดพิกดัX
๐๒๕๓๖๔๘.๙๐ Y
๑๗๓๔๗๕๕.๘๕

๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า 
ส าหรับ     อุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองช่างอบต.
โนนเพ็ด

๒๖ โครงการก่อสร้งหอถังสูงระบบน้ าบาดาล
บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙  (ที่มาจาก
แผนพัฒนาฯพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ล าดับที่ 
๒๓  หน้าที่๑๓๕)

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค – 
บริโภค การเกษตร

หอถังสูงระบบน้ า
บาดาล

พกิัดทางภูมิศาสตร์ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีน้ า 
ส าหรับ     
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

รวม ๒๖ โครงการ ๖๖,๙๙๓,๖๐๐ ๖๖,๙๙๓,๖๐๐ ๖๖,๙๙๓,๖๐๐ ๖๖,๙๙๓,๖๐๐

199


