


 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 
  

 

 

  

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  



คำนำ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 -  
๒๕70) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
เมื ่อวันที ่ 27 กันยายน ๒๕๖4 ไปแล้วนั ้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  
ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที ่ ในปัจจุบัน
สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบทสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงขอเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และ
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามสถานณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 
 
                                                                                     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
                                                                                           



สารบัญ 
 
เร่ือง    หน้า  
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 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 30 
 
   
 
 



หลักการและเหตุผล 
 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ได้อนุมัติพร้อมทั้งประกาศการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖4  
ไปแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ มีความจำเป็นในการเพิ่มเติม โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ เพื ่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
  ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น  
ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
  ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 
   ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นที่
เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็บชอบแล้ว  
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผย ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพื่อบรรจุใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.01

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

   1.2 แผนงานการศึกษา

   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

   1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        66   29,645,900        66   29,645,900        66    29,645,900       66    29,645,900        66   29,645,900       330     148,229,500

   1.5 แผนงานการพาณิช

รวม        66   29,645,900        66   29,645,900        66   29,645,900      66   29,645,900        66   29,645,900       330    148,229,500

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

-การส่งเสริม/สนับสนุนการประกอบอาชีพ

   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 -การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร

   2.2 แผนงานการเกษตร          9     1,179,700          9     1,179,700          9      1,179,700         9      1,179,700          9     1,179,700         45         5,898,500

-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   2.3 แผนงานการเกษตร 

รวม          9     1,179,700          9     1,179,700          9     1,179,700        9     1,179,700          9     1,179,700         45        5,898,500

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

    3.1 แผนงานการศึกษา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

2



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

    3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม         -                   -           -                   -           -                    -         -                    -           -                   -            -                      -   

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

   4.1 แผนงานสาธารณสุข 1         100,000       1         100,000       1         100,000        1        100,000        1         100,000                 5            500,000

    4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม          1       100,000          1       100,000          1        100,000        1        100,000          1       100,000           5           500,000

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

    5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

    5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1         100,000       1         100,000       1         100,000        1        100,000        1         100,000                 5            500,000

    5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1         100,000       1         100,000       1         100,000        1        100,000        1         100,000                 5            500,000
    5.5 แผนงานงบกลาง

รวม          2       200,000          2       200,000          2        200,000        2        200,000          2       200,000         10        1,000,000

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี

    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1         50,000         1         50,000         1         50,000          1        50,000          1         50,000                   5            200,000

    6.3 แผนงานการบริหารงานคลัง
    6.4 แผนงานการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
    6.5 แผนงานการเกษตร

รวม          1         50,000          1         50,000          1          50,000        1          50,000          1         50,000           5           200,000

รวมท้ังส้ิน        79   31,175,600        79   31,175,600        79   31,175,600      79   31,175,600        79   31,175,600       395    155,828,000
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 วางท่อระบายน ้าภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองระหาร หมู่ท่ี 1 ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือเป็นทาง
ระบายน ้า ไม่ให้
น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ขุดวางท่อระบายน ้า คสล. ศก. 
0.40 เมตร และบ่อพักส้าเร็จรูป
และฝาปิดทุกระยะ 10 เมตร ยาว
 300 เมตร

       385,000       385,000        385,000       385,000        385,000 ท่อระบายน ้า การระบายน ้าไหล
สะดวกลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
บ้านผู้ใหญ่ ถึง สระตะกุด บ้านหนอง
น ้าขาว หมู่ท่ี 2 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 468 
ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อย
กว่า 70.20 ลูกบาศก์เมตร

47,300         47,300        47,300         47,300        47,300         ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
ศาลปู่ตา ถึง ตะกุดแก้ว บ้านหนองน ้า
ขาว หมู่ท่ี 2 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

 กว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,240 
ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 336 ลูกบาศก์เมตร

207,500       207,500      207,500       207,500      207,500       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ซอยช่ือชีวา บ้านหนองน ้าขาว หมู่ท่ี 2
 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมถนนมิตรภาพ

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

 กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,560 
ตารางเมตร

939,000       939,000      939,000       939,000      939,000       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
หน้าบ้านนายอมร ถึง ถนนมิตรภาพ 
พร้อมวางท่อระบายน ้าบ้านหนองน ้า
ขาว หมู่ท่ี 2 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,080 
ตารางเมตร

111,000       111,000      111,000       111,000      111,000       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

6 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ดคลองแค 1 
บ้านหนองน ้าขาว หมู่ท่ี 2 ต้าบลดอน
ยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือเป็นทาง
ระบายน ้า ไม่ให้
น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 5 
ช่องการระบาย ขนาด 1x1x6 
เมตร หนา 0.15 เมตร

       132,000       132,000        132,000       132,000        132,000 ท่อระบายน ้า การระบายน ้าไหล
สะดวกลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
นานายถวิล บ้านดอนยาว หมู่ท่ี 3 ถึง 
โนนกุลา บ้านหนองระหาร หมู่ท่ี 1 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 490 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,470 
ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อย
กว่า 220.50 ลูกบาศก์เมตร

137,900       137,900      137,900       137,900      137,900       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ตาคูณ บ้านดอนยาว หมู่ท่ี 3 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 33 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 115.50 
ตารางเมตร

         68,400         68,400          68,400         68,400          68,400 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
นางหนูแดง บ้านยายมี บ้านดอนยาว 
หมู่ท่ี 3 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 36 เมตร หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 108 ตาราง
เมตร

         64,200         64,200          64,200         64,200          64,200 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โนน
นาโคก บ้านดอนยาว หมู่ท่ี 3 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,800 
ตารางเมตร

    2,736,000     2,736,000     2,736,000     2,736,000      2,736,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
หลัง อบต. ถึง หนองหัวลิง บ้านดอน
ยาว หมู่ท่ี 3 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 730 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,190 
ตารางเมตร

       203,000       203,000        203,000       203,000        203,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

12 ปรับปรุงถนนดินจากสระหนองแวง ถึง
 หนองนาโคก บ้านดอนยาว หมู่ท่ี 3 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว
 1,300 เมตร สูงเฉล่ีย 1 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 5,200 
ตารางเมตร

       335,600       335,600        335,600       335,600        335,600 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบหมู่บ้าน บ้านหนองจาน หมู่ท่ี 4 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร

530,000       530,000      530,000       530,000      530,000       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

14 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียมคลองแค 1 บ้าน
หนองจาน หมู่ท่ี 4 ต้าบลดอนยาวใหญ่
 อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือเป็นทาง
ระบายน ้า ไม่ให้
น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 1 
ช่องการระบาย ขนาด 1x1x6 
เมตร หนา 0.15 เมตร

132,000       132,000      132,000       132,000      132,000       ท่อส่ีเหล่ียม การระบายน ้าไหล
สะดวกลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

15 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียมฝายก้านันขน 
พร้อมประตูปิดเปิด บ้านหนองจาน 
หมู่ท่ี 4 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง มีน ้าใน
การอุปโภค 
บริโภค ใช้ท้า
การเกษตร ได้
เพียงพอ

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 5
 ช่องการระบาย ขนาด 1x1x6 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ประตูปิดเปิด

132,000       132,000      132,000       132,000      132,000       ท่อส่ีเหล่ียม มีน ้าในการอุปโภค
 บริโภค ใช้ท้า
การเกษตร ได้
เพียงพอ

กองช่าง

16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
ประปา ถึง ลานวัฒนธรรม บ้านหินเงิ ม
 หมู่ท่ี 5 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 645 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,935 
ตารางเมตร หรือมีปริมาณไม่น้อย
กว่า 290.25 ลูกบาศก์เมตร

179,900       179,900      179,900       179,900      179,900       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ประปา ถึง ลานวัฒนธรรม บ้านหินเงิ ม
 หมู่ท่ี 5 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 645 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,935 
ตารางเมตร

1,100,000    1,100,000    1,100,000    1,100,000    1,100,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
ห้วยท่าแฮ่ ถึง โนนปูน้อย บ้านหินเงิ ม 
หมู่ท่ี 5 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่อน้อยกว่า 5,600 
ตารางเมตร หรือมีปริมาณไม่น้อย
กว่า 840 ลูกบาศก์เมตร

511,000       511,000      511,000       511,000      511,000       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
คอสะพาน ถึง สะพานแขวน บ้านหิน
เงิ ม หมู่ท่ี 5 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 760 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,040 
ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อย
กว่า 456 ลูกบาศก์เมตร

279,800       279,800      279,800       279,800      279,800       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

20 วางท่อระบายน ้าจาก ผช.กุ้ง ออกจาก
หมู่บ้าน บ้านหินเงิ ม หมู่ท่ี 5 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือเป็นทาง
ระบายน ้า ไม่ให้
น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ขุดวางท่อระบายน ้า คสล. ศก. 
0.80 เมตร และบ่อพักส้าเร็จรูป
และฝาปิดทุกระยะ 30 เมตร ยาว
 100 เมตร

249,000       249,000      249,000       249,000      249,000       ท่อระบายน ้า การระบายน ้าไหล
สะดวกลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหนองนาแซง
 ถึง โนนข้าวแป้ง บ้านหินเงิ ม หมู่ท่ี 5 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 310 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 930 
ตารางเมตร

         32,600         32,600          32,600         32,600          32,600 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกรอบ
โนนส้าโรง บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี 6 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,480 
ตารางเมตร

182,700       182,700      182,700       182,700      182,700       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

23 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
หนองส้าโรงช่วงสุดถนน คสล. บ้านศรี
วัฒนา หมู่ท่ี 6 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,240 
ตารางเมตร

207,500       207,500      207,500       207,500      207,500       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
สามแยกนานางบุญใส ถึง ทางควาย 
บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี 6 ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,320 
ตารางเมตร

124,300       124,300      124,300       124,300      124,300       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

25 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
ฝายก้านันสวย บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7
 ต้าบลดอนยาวใหญ่ เช่ือมเขตต้าบล
โนนแดง อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,350 
ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อย
กว่า 202.50 ลูกบาศก์เมตร

127,100       127,100      127,100       127,100      127,100       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายยวน เช่ือมทางหลวงชนทบ 
บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,200 
ตารางเมตร

1,323,000    1,323,000    1,323,000    1,323,000    1,323,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
บ้านนายยวน เช่ือมทางหลวงชนบท 
บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,200 
ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อย
กว่า 330 ลูกบาศก์เมตร

203,900       203,900      203,900       203,900      203,900       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน (นางอุษณี) บ้าน
หนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 ต้าบลดอนยาวใหญ่
 อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 121 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 420
 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 16 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 64 
ตารางเมตร

287,200       287,200      287,200       287,200      287,200       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

29 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน (นายบุญมี) บ้าน
หนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 ต้าบลดอนยาวใหญ่
 อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 105 ตาราง
เมตร

62,500         62,500        62,500         62,500        62,500         ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
บ้านป่าตะแบง ถึง นานายสวัสด์ิ บ้าน
ป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 ต้าบลดอนยาวใหญ่
 อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,120 
ตารางเมตร

       196,700       196,700        196,700       196,700        196,700 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
บ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ ถึง บ้านนา ต.โนนแดง อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 619 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,476 
ตารางเมตร

       228,900       228,900        228,900       228,900        228,900 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

32 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินจากนานาง
ทองนาค ถึง นานางประเสริฐ สรงค้า
จันทร์ บ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 619 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,476 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน ้า
 0.60x6 ท่อน จ้านวน 1 จุด

         85,300         85,300          85,300         85,300          85,300 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

33 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินจากซอยชม
ทุ่งสวรรค์ ถึง นานางปาลิศา ปุ่นนอก 
บ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 307 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,228 
ตารางเมตร

         48,400         48,400          48,400         48,400          48,400 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินจากนานาง
ม่วย ปุ่นนอก ถึง ถนนไปโคกสาแล้ง 
บ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 818 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,272 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน ้า
 0.60x6 ท่อน จ้านวน 4 จุด

       154,000       154,000        154,000       154,000        154,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง
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2569
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2570
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

35 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองคาด บ้านป่า
ตะแบง หมู่ท่ี 8 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้เกษตรกร
 มีน ้าไหลผ่านได้
สะดวก และมีน ้า
เพ่ือท้า
การเกษตรอย่าง
พอเพียง

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองคาด        500,000       500,000        500,000       500,000        500,000 ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน ้าใช้
เพียงพอในการท้า
เกษตร

เกษตรกรมีน ้าใช้
เพียงพอในการท้า
การเกษตร

กองช่าง

36 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกไป
โคกสาแล้ง บ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,360 
ตารางเมตร

       218,000       218,000        218,000       218,000        218,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกรอบ
หนองสองห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8
 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,720 
ตารางเมตร

       250,000       250,000        250,000       250,000        250,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ผู้ช่วยจรัญ บ้านส้าโรง หมู่ท่ี 9 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 145 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 435 
ตารางเมตร

       251,500       251,500        251,500       251,500        251,500 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง
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39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
คุณรัศมี บ้านส้าโรง หมู่ท่ี 9 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 59 เมตร หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 177 ตาราง
เมตร

       103,000       103,000        103,000       103,000        103,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

40 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านนายด้า 
บ้านส้าโรง หมู่ท่ี 9 ต้าบลดอนยาวใหญ่
 อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 195 ตาราง
เมตร

         10,800         10,800          10,800         10,800          10,800 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

41 ว่างท่อระบายน ้ารอบหมู่บ้าน บ้าน
ส้าโรง หมู่ท่ี 9 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือเป็นทาง
ระบายน ้า ไม่ให้
น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ร่องระบายน ้าขนาดกว้าง 
0.50x0.50 พร้อมฝาปิด ยาว 
216 เมตร

       265,000       265,000        265,000       265,000        265,000 ร่องระบายน ้า การระบายน ้าไหล
สะดวกลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางนวลน้อย เช่ือมบ้านนายแดง 
โดดพายับ บ้านนาดี หมู่ท่ี 10 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 360 ตาราง
เมตร

218,000       218,000      218,000       218,000      218,000       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

43 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
หมู่บ้านนาดี บ้านนาดี หมู่ท่ี 10 ถึง 
นานางเป๋า ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,245 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,980 
ตารางเมตร

455,000       455,000      455,000       455,000      455,000       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง
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44 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
นานายสายัน ถึง นานายประกอบ 
บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11 ต้าบลดอน
ยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,041 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,188 
ตารางเมตร

       383,600       383,600        383,600       383,600        383,600 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

45 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากศาลาประชาคม บ้านดอน
อุดม หมู่ท่ี 11 ถึง บ้านนางอ่อง บ้าน
ดอนยาว หมู่ท่ี 3 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

ช่วงท่ี 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 57 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 171
 ตารางเมตร 
ช่วงท่ี 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 87 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 261
 ตารางเมตร

       249,800       249,800        249,800       249,800        249,800 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

46 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินจากบ้าน
นายประเสริฐ ถึง คอกวัวผู้ใหญ่น้อย 
บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11 ต้าบลดอน
ยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 
ตารางเมตร

         40,600         40,600          40,600         40,600          40,600 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายสมรัก บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 
11 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร

       159,000       159,000        159,000       159,000        159,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง
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48 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินหินคลุกจาก
นานายประกอบ ถึง หนองกวางจ่อย 
บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11 ต้าบลดอน
ยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร

       485,000       485,000        485,000       485,000        485,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

49 วางท่อระบายน ้าจากฉางข้าว ถึง บ้าน
นายวิชัย บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือเป็นทาง
ระบายน ้า ไม่ให้
น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ขุดวางท่อระบายน ้า คสล. ศก. 
0.40 เมตร และบ่อพักส้าเร็จรูป
และฝาปิดทุกระยะ 10 เมตร ยาว
 212 เมตร

       275,000       275,000        275,000       275,000        275,000 ท่อระบายน ้า การระบายน ้าไหล
สะดวกลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
ยาว หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง
ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 395 
ตารางเมตร

219,900       219,900      219,900       219,900      219,900       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

51 วางท่อระบายน ้าทางเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนยาว หมู่ท่ี 3

เพ่ือระบายน ้า
ไม่ให้น ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้าขนาด 1x1 เมตร
 2 แถว จ้านวน 14 ท่อน

52,200         52,200        52,200         52,200        52,200         ท่อระบายน ้า การระบายน ้าไหล
สะดวกลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

52 ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนยาว หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้หน่วยงาน
มีป้ายช่ือท่ี
สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน

ก่อสร้างป้าย กว้าง 5 เมตร สูง 
1.80 เมตร

         97,500         97,500          97,500         97,500          97,500 ป้ายช่ือได้
มาตรฐานจ้านวน
 1 ป้าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีป้ายท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

15



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

53 ก่อสร้างประตูรั วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดอนยาว หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
รั วท่ีได้มาตรฐาน
และปลอดภัย

ประตูรั วเล่ือน ขนาดกว้าง 5 เมตร
 สูง 2 เมตร

         30,800         30,800          30,800         30,800          30,800 ประตูรั วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีรั วท่ีได้มาตรฐาน
และปลอดภัย

กองช่าง

54 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั วก้าแพง
องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือให้มีรั วท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย

 ปรับปุงซ่อมแซมรั วก้าแพง ยาว 
240 เมตร

         39,600         39,600          39,600         39,600          39,600 ประตูรั วองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ได้มาตรฐาน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลดอนยาว
ใหญ่มีรั วท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย

กองช่าง

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีท้า
การ อบต.ดอนยาวใหญ่

เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
สัญจรไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 500 
ตารางเมตร

       298,600       298,600        298,600       298,600        298,600 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มี
ถนนสัญจรไป - 
มา สะดวก 
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนน 
เพ่ือการสัญจรไป -
 มา สะดวก

กองช่าง

56 ปรับปรุงต่อเติมป้ายองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือให้หน่วยงาน
มีป้ายช่ือท่ี
สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน

ต่อเติมป้ายองค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนยาวใหญ่ ยกระดับป้าย 
สูง 1.50 เมตร

         66,300         66,300          66,300         66,300          66,300 ป้ายช่ือได้
มาตรฐานจ้านวน
 1 ป้าย

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลดอนยาว
ใหญ่มีป้ายท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

57 ปรับปรุงต่อเติมเรือนเพาะช้าองค์การ
บริหารส่วนต้าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือเป็นห้องเก็บ
พัสดุ

ปรับปรุงต่อเติมเรือนเพราะช้าเป็น
ห้องเก็บพัสดุ

       250,000       250,000        250,000       250,000        250,000 ห้องเก็บพัสดุ 
จ้านวน 1 หลัง

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลดอนยาว
ใหญ่มีห้องเก็บพัสดุ

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

58 ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนยาว หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้อาคารมี
ความม่ันคง
ปลอดภัย

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนยาว

       100,000       100,000        100,000       100,000        100,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารม่ันคง
ปลอดภัย

กองช่าง

รวม 58 โครงการ  -  - 16,763,900 16,763,900 16,763,900 16,763,900 16,763,900   -  -  - 

17



แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ขุดลอกคลองตะกุดแก้ว บ้าน
หนองน ้าขาว หมู่ท่ี 2 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอ
ในการใช้ประโยชน์

ปากกว้างเฉล่ีย 10 เมตร ก้นกว้าง
 6 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 469 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,690 ตารางเมตร

      102,000      102,000      102,000      102,000     102,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนมี
แหล่งน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

2 ขุดลอกคลองจากหลัง อบต. ถึง
 หนองหัวลิง บ้านดอนยาว หมู่ท่ี
 3 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอ
ในการใช้ประโยชน์

ปากกว้างเฉล่ีย 3 เมตร ก้นกว้าง 1
 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 660 เมตร
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,980 
ตารางเมตร

        39,000        39,000        39,000        39,000       39,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนมี
แหล่งน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

3 ขุดลอกคลองหนองระหาร บ้าน
หนองจาน หมู่ท่ี 4 ต้าบลดอน
ยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอ
ในการใช้ประโยชน์

ปากกว้างเฉล่ีย 12 เมตร ก้นกว้าง
 6 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 640 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
7,680 ตารางเมตร

      127,000      127,000      127,000      127,000     127,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนมี
แหล่งน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

4 ขุดลอกขุมดิน บ้านหินเงิ ม หมู่ท่ี
 5 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอ
ในการใช้ประโยชน์

ปากกว้างเฉล่ีย 45 เมตร ก้นกว้าง
 39 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 680 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,060 ตารางเมตร

      189,000      189,000      189,000      189,000     189,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนมี
แหล่งน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (การพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ

           2.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

18



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

5 ขุดลอกคลองส้าพะเนียง จาก
บ้านหินเงิ ม หมู่ท่ี 5 ต้าบลดอน
ยาวใหญ่ เช่ือมบ้านหัวตลาด 
ต้าบลส้าพะเนียง อ้าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอ
ในการใช้ประโยชน์

ปากกว้างเฉล่ีย 10 เมตร ก้นกว้าง
 6 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 680 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,140 ตารางเมตร

      196,000      196,000      196,000      196,000     196,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนมี
แหล่งน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

6 ขุดลอกคลองโนนน้อย บ้านนาดี
 หมู่ท่ี 10 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง  จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอ
ในการใช้ประโยชน์

ปากกว้างเฉล่ีย 11 เมตร ก้นกว้าง
 6 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 348 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,828 ตารางเมตร

      108,000      108,000      108,000      108,000     108,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนมี
แหล่งน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

7 ขุดลอกคลองระบายน ้าจาก
หนองนาดี หมู่ท่ี 10 ถึง บ้าน
ส้าโรง หมู่ท่ี 9 ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอ
ในการใช้ประโยชน์

ปากกว้างเฉล่ีย 3 เมตร ก้นกว้าง 1
 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 650 เมตร
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,950 
ตารางเมตร

        26,700        26,700        26,700        26,700       26,700 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนมี
แหล่งน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

8 ขุดลอกคลองจากหนองสระ ถึง 
นานายประกอบ บ้านดอนอุดม 
หมู่ท่ี 11 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอ
ในการใช้ประโยชน์

ปากกว้างเฉล่ีย 8 เมตร ก้นกว้าง 4
 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 1,400 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
11,200 ตารางเมตร

      292,000      292,000      292,000      292,000     292,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนมี
แหล่งน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

รวม 8 โครงการ - - 1,079,700   1,079,700 1,079,700  1,079,700  1,079,700 - - -
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลดอนยาวใหญ่

   100,000    100,000    100,000    100,000      100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
ได้รับการช่วยเหลือ

ส านักปลัด

รวม  1 โครงการ  -  - 100,000  100,000   100,000   100,000   100,000     -  -  - 

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาเกษตรกร

             2.2 แผนงานการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลดอนยาวใหญ่

   100,000    100,000    100,000    100,000      100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือด้านการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ

ส านักปลัด

รวม  1 โครงการ  -  - 100,000  100,000   100,000   100,000   100,000     -  -  - 

   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

          4.1 แผนงานสาธารณสุข  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการพัฒนาสังคม

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน
หลังเกิดสาธารณภัยตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดสา
ธารณภัย

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลดอนยาวใหญ่

   100,000    100,000    100,000    100,000      100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือด้านสาธารณภัย

ส านักปลัด

รวม  1 โครงการ  -  - 100,000  100,000   100,000   100,000   100,000     -  -  - 

           5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5. ด้านการพัฒนาสังคม
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลดอนยาวใหญ่

   100,000    100,000    100,000    100,000      100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส านักปลัด

รวม  1 โครงการ  -  - 100,000  100,000   100,000   100,000   100,000     -  -  - 

            5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์     

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการพัฒนาสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5. ด้านการพัฒนาสังคม
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ค่าก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล เพ่ือก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล สนับสนุนงบประมาณใน
การก าจัดขยะและส่ิง
ปฏิกูลให้กับหน่วยงานท่ี
รับไปก าจัด

      50,000        50,000       50,000       50,000       50,000 จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

อบต.ดอนยาวใหญ่
ก าจัดขยะและส่ิง
ปฏิกูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - -     50,000     50,000     50,000     50,000     50,000 - - -

       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

           6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

            1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหมู่บ้าน บ้านศรี
วัฒนา หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนยาว
ใหญ่ เช่ือมต าบลส าพะเนียง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

กว้าง 5 เมตร ยาว 
900 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,560 ตารางเมตร

    2,670,000     2,670,000     2,670,000     2,670,000      2,670,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ราษฎรท้ัง 2
 ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ. 02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากฝายก านันสวย บ้าน
หนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 ต าบลดอน
ยาวใหญ่ เช่ือมเขตต าบลโนน
แดง อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

กว้าง 3 เมตร ยาว 
450 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,350 ตารางเมตร

       774,000        774,000        774,000        774,000        774,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ราษฎรท้ัง 2
 ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากลานวัฒนธรรม บ้าน
หนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 ต าบลดอน
ยาวใหญ่ เช่ือมถนน อบจ.
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,640 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,560 ตารางเมตร

    3,941,000     3,941,000     3,941,000     3,941,000      3,941,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ราษฎรท้ัง 2
 ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบ้านนายบุญน้อย 
บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 ต าบล
ดอนยาวใหญ่ เช่ือมถนน 
อบจ.นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,800 ตารางเมตร

    1,597,000     1,597,000     1,597,000     1,597,000      1,597,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ราษฎรท้ัง 2
 ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านส าโรง หมู่ท่ี 9 
ผ่านบ้านนาดี หมู่ท่ี 10 
ต าบลดอนยาวใหญ่ เช่ือม
ถนนมิตรภาพ ต าบลโนนตา
เถร อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
640 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,560 ตารางเมตร

    1,539,000     1,539,000     1,539,000     1,539,000      1,539,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ราษฎรท้ัง 2
 ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยบ้านนางทองสุขจาก
หมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ท่ี 10 
เช่ือมบ้านส าโรง หมู่ท่ี 9 ถึง
ถนนมิตรภาพ ต าบลดอนยาว
ใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
570 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,280 ตารางเมตร

    1,371,000     1,371,000     1,371,000     1,371,000      1,371,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ราษฎรท้ัง 2
 ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนาดี หมู่ท่ี 10 
ต าบลดอนยาวใหญ่ เช่ือมถนน
 อบจ.นครราชสีมา ไปบ้าน
หนองตาโล ต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

กว้าง 5 เมตร ยาว 
187 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
935 ตารางเมตร

       556,000        556,000        556,000        556,000        556,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ราษฎรท้ัง 2
 ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านนาดี หมู่ท่ี 10 
ต าบลดอนยาวใหญ่ เช่ือมบ้าน
ดอนตะหนิน ต.โนนแดง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
720 ตารางเมตร

       434,000        434,000        434,000        434,000        434,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ ราษฎรท้ัง 2
 ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

รวม 8 โครงการ  -  - 12,882,000 12,882,000  12,882,000 12,882,000 12,882,000   -  -  - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.03

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดเคร่ืองออกก าลังกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

 งบประมาณ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

        6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
            6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
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