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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) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 3) เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้ง เป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามสถานณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน  
 
                                                                                     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
                                                                                           



สารบัญ 
 
เร่ือง    หน้า  
 
หลักการและเหตุผล 1 

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) (แบบ ผ. 01) 2 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) (แบบ ผ. 02)  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) (แบบ ผ. 02/2) 
โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 - 8 
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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 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การขอ
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้ง เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  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) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
 



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          7   20,243,200          7   20,243,200          7    20,243,200         7    20,243,200          7   20,243,200         35     101,216,000

   1.5 แผนงานการพาณิช

รวม          7   20,243,200          7   20,243,200          7   20,243,200        7   20,243,200          7   20,243,200         35    101,216,000

รวมท้ังส้ิน          7   20,243,200          7   20,243,200          7   20,243,200        7   20,243,200          7   20,243,200         35    101,216,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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ค.Sustinable  Development Gols : SDGs เป้าหมายท่ี 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง กลยุทธท่ี 1 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และดิจิทัลรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักและเมือง

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียมบ้านดอนยาว 
หมู่ท่ี 3 ช่วงโนนป่าช้าบ้านดอนยาว

เพ่ือแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาน ้าท่วมขังใน
พื นท่ี

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 1 
ช่องการระบาย 
ขนาด 1.00x1.50x12.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมผนังกั นน ้าทั ง
 2 ข้าง

61,200            61,200           61,200          61,200          61,200            ท่อส่ีเหล่ียม การระบายน ้าไหล
สะดวกลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

รวม 1 โครงการ 61,200            61,200          61,200          61,200          61,200            

       1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี13 หมุดหมายท่ี8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่  ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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ค.Sustinable  Development Gols : SDGs เป้าหมายท่ี 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง กลยุทธท่ี 1 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และดิจิทัลรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักและเมือง

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต (แบบงานทับผิวจราจร 
overlay asphaltic concrete) 
ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
สายจากสระหนองแวงเช่ือมถนน
ทางหลวงชนทบโนนตาเถร-โนนแดง

1. เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัย
2.เพ่ือลดปัญหาฝุ่น
ละออง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต (แบบงานทับผิวจราจร 
overlay asphaltic concrete) ปู
ทับถนน คสล. เดิม กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 445.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟัลติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,225.00 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

986,000          986,000        986,000        986,000        986,000          1. ร้อยละ 100 
ประชาชนได้มี
ถนนท่ีใช้สัญจรไป
มาสะดวก
2. ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
3. จ านวนถนน 
คสล.เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100 
ประชาชนได้มี
ถนนท่ีใช้สัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย

อบต.ดอน
ยาวใหญ่/
อบจ.
นครราชสีมา/
กรมส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี13 หมุดหมายท่ี8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่  ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

       1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ. 02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

- 4 -



ค.Sustinable  Development Gols : SDGs เป้าหมายท่ี 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง กลยุทธท่ี 1 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และดิจิทัลรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักและเมือง

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี13 หมุดหมายท่ี8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่  ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

       1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ. 02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากมุมโรงเรียนดอนยาว 
บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี 6 เช่ือมเขต
ต าบลส าพะเนียง อ าเภอโนนแดง

1. เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัย
2. เพ่ือลดปัญหาฝุ่น
ละออง

ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 170.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
850.00  ตารางเมตร
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,500.00 ตารางเมตร

2,481,000       2,481,000      2,481,000     2,481,000     2,481,000       1. ร้อยละ 100 
ประชาชนได้มี
ถนนท่ีใช้สัญจรไป
มาสะดวก
2. ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
3. จ านวนถนน 
คสล.เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100 
ประชาชนได้มี
ถนนท่ีใช้สัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย

อบต.ดอน
ยาวใหญ่/
อบจ.
นครราชสีมา/
กรมส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถ่ิน
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ค.Sustinable  Development Gols : SDGs เป้าหมายท่ี 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง กลยุทธท่ี 1 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และดิจิทัลรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักและเมือง

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี13 หมุดหมายท่ี8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่  ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

       1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ. 02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต (แบบงานทับผิวจราจร 
overlay asphaltic concrete) 
ปูทับถนน คสล.เดิม สายจากบ้าน
ศรีวัฒนา หมู่ท่ี 6 เช่ือมถนนทาง
หลวงชนบทสายโนนตาเถร-โนนแดง

1. เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัย
2. เพ่ือลดปัญหาฝุ่น
ละออง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต (แบบงานทับผิวจราจร 
overlay asphaltic concrete) ปู
ทับถนน คสล.เดิม กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 700.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟัลติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,500.00 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

1,551,000       1,551,000      1,551,000     1,551,000     1,551,000       1. ร้อยละ 100 
ประชาชนได้มี
ถนนท่ีใช้สัญจรไป
มาสะดวก
2. ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
3. จ านนวนถนน 
คสล.เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100 
ประชาชนได้มี
ถนนท่ีใช้สัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย

อบต.ดอน
ยาวใหญ่/
อบจ.
นครราชสีมา/
กรมส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถ่ิน
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ค.Sustinable  Development Gols : SDGs เป้าหมายท่ี 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง กลยุทธท่ี 1 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และดิจิทัลรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักและเมือง

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี13 หมุดหมายท่ี8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่  ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

       1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ. 02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต (แบบงานทับผิวจราจร 
overlay asphaltic concrete) 
ปูทับถนน จากบ้านหนองเด่ิน
หมู่ท่ี 7 เช่ือมถนนทางหลวงชนบท
สายโนนตาเถร-โนนแดง

1. เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมา สะดวก
และปลอดภัย
2. เพ่ือลดปัญหาฝุ่น
ละออง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต (แบบงานทับผิวจราจร 
overlay asphaltic concrete) ปู
ทับถนน คสล.เดิม กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 600.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟัลติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000.00 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

1,329,000       1,329,000      1,329,000     1,329,000     1,329,000       1. ร้อยละ 100 
ประชาชนได้มี
ถนนท่ีใช้สัญจรไป
มาสะดวก
2. ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
3. จ านนวนถนน 
คสล.เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100 
ประชาชนได้มี
ถนนท่ีใช้สัญจรไป
มาสะดวก 
ปลอดภัย

อบต.ดอน
ยาวใหญ่/
อบจ.
นครราชสีมา/
กรมส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถ่ิน

5 ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาวใหญ่

ให้เป็นท่ีออกก าลังกาย
 ส่งเสริมสุขภาพ

ขนาด กว้าง 50.00 เมตร ยาว 
95.00 เมตร

9,900,000       9,900,000      9,900,000     9,900,000     9,900,000       ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย  
ส่งเสริมสุขภาพ

อบต.ดอน
ยาวใหญ่/
อบจ.
นครราชสีมา/
กรมส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถ่ิน
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ค.Sustinable  Development Gols : SDGs เป้าหมายท่ี 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง กลยุทธท่ี 1 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และดิจิทัลรองรับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักและเมือง

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี13 หมุดหมายท่ี8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่  ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

       1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ. 02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

6 ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาวใหญ่

ให้เป็นท่ีออกก าลังกาย
 ส่งเสริมสุขภาพ

ขนาด กว้าง 33.00 เมตร ยาว 
53.00 เมตร

4,000,000       4,000,000      4,000,000     4,000,000     4,000,000       ร้อยละของ
ประชาชนพึงพอใจ

มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย  
ส่งเสริมสุขภาพ

อบต.ดอน
ยาวใหญ่/
อบจ.
นครราชสีมา/
กรมส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถ่ิน

รวม 6 โครงการ 20,247,000     20,247,000    20,247,000   20,247,000   20,247,000     
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