
















แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทนุ และเศรษฐกจิ

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพฒันาคน และชุมชนอย่างมคุีณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหเ้กดิสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาเมอืง

   1. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเมอืง

       1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน เหตุผล
(ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ที่ขอแก้ไข
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดเดมิ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 85  ล าดับที่ 1

1 4,000,000 - - - -

รายละเอียดที่แก้ไข
- 4,000,000 - - - เน่ืองจาก

ยา้ยปี
งบประมาณ

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพยีงพอ

กอ่สร้างระบบประปาแบบผิว
ดินขนาดใหญ่ พร้อมวางทอ่ 
PVC จ่ายน้ าประปา

ร้อยละของ
ความพงึพอใจ
ในการใช้น้ า

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง/
อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2

หน้า 3

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลจนัอัด

โครงการกอ่สร้าง
ระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1 บา้นส าโรง

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพยีงพอ

กอ่สร้างระบบประปาแบบผิว
ดินขนาดใหญ่ พร้อมวางทอ่ 
PVC จ่ายน้ าประปา

ร้อยละของ
ความพงึพอใจ
ในการใช้น้ า

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง/
อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

โครงการกอ่สร้าง
ระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1 บา้นส าโรง

พิกัดที่ต้ังโครงการ N 15.158478 , E 102.166280 

พิกัดที่ต้ังโครงการ N 15.158478 , E 102.166280 



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน เหตุผล
(ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ที่ขอแก้ไข
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดเดิม

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

หน้า 86  ล าดับที่ 5

2 3,500,000 - - - -

รายละเอียดที่แก้ไข

- 3,500,000 - - - เน่ืองจาก
ยา้ยปี

งบประมาณ

โครงการเสริมผิวแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน
สายบา้นหนองกระสัง 
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย 
ถึง หมู่ที่ 3 บา้นเหล่า 
ต.จันอดั อ.โนนสูง   
(จุดที่ 2)

เพื่อปรับปรุงถนน
ภายในต าบลใหไ้ด้
มาตรฐานและการ
สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น

ต่อจากจดุที่ 1 ช่วงหมู่ที่ 5 บ้าน
ด่านติง ถึง หมู่ที่ 2 บ้านจนัอัด 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ยาว
 1,000.00 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 5,000.00 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1
 ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้างปรับปรุง

มถีนนที่ได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง/
อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้างปรับปรุง

มถีนนที่ได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง/
อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

หน้า 4 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการเสริมผิวแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน
สายบา้นหนองกระสัง 
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย 
ถึง หมู่ที่ 3 บา้นเหล่า 
ต.จันอดั อ.โนนสูง   
(จุดที่ 2)

เพื่อปรับปรุงถนน
ภายในต าบลใหไ้ด้
มาตรฐานและการ
สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น

ต่อจากจดุที่ 1 ช่วงหมู่ที่ 5 บ้าน
ด่านติง ถึง หมู่ที่ 2 บ้านจนัอัด 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ยาว
 1,000.00 ม. หนา 0.04 ม. 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 5,000.00 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1
 ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

จุดเริ่มต้น กม.ที่ 2+900 N 15.142410, E 102.131678 
จุดสิ้นสุด กม.ที่ 3+900 N 15.144663, E 102.140076 

จุดเริ่มต้น กม.ที่ 2+900 N 15.142410, E 102.131678 
จุดสิ้นสุด กม.ที่ 3+900 N 15.144663, E 102.140076 



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน เหตุผล
(ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ที่ขอแก้ไข
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดเดิม
แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

หน้า 88  ล าดับที่ 10

3 3,570,000 - - - -

รายละเอียดที่แก้ไข

- 3,570,000 - - - เน่ืองจาก
ยา้ยปี

งบประมาณ

พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้างปรับปรุง

มถีนนที่ได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง/
อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

โครงการเสริมผิวแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน
สายบา้นเหล่า หมู่ที่ 3
 ถึง บา้นดอน หมู่ที่ 6 
ต.จันอดั อ.โนนสูง

เพื่อปรับปรุงถนน
ภายในต าบลใหไ้ด้
มาตรฐานและการ
สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น

ช่วงหมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ถึง หมู่ที่ 6 
บ้านดอน เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
ม. ยาว 850.00 ม. หนา 0.04 ม.
 หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 5,100.00
 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1
 ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้างปรับปรุง

มถีนนที่ได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง/
อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการเสริมผิวแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน
สายบา้นเหล่า หมู่ที่ 3
 ถึง บา้นดอน หมู่ที่ 6 
ต.จันอดั อ.โนนสูง

เพื่อปรับปรุงถนน
ภายในต าบลใหไ้ด้
มาตรฐานและการ
สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น

ช่วงหมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ถึง หมู่ที่ 6 
บ้านดอน เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
ม. ยาว 850.00 ม. หนา 0.04 ม.
 หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 5,100.00
 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1
 ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

หน้า 5

จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 N 15.152734, E 102.167585 
จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+850 N 15.152797, E 102.174973 

จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 N 15.152734, E 102.167585 
จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+850 N 15.152797, E 102.174973 



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน เหตุผล
(ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ที่ขอแก้ไข
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดเดิม

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

หน้า 88  ล าดับที่ 12

4 5,040,000 - - - -

รายละเอียดที่แก้ไข

- 4,040,000 - - - เน่ืองจาก
ยา้ยปี

งบประมาณ

หน้า 6

กองช่าง/
อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

โครงการเสริมผิวแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน
สายบา้นโค้งกระชาย 
หมู่ที่ 4 ต.จันอดั อ.
โนนสูง ถึง บา้นสนวน 
ต.หนองไข่น้ าจันอดั อ.
เมอืงนครราชสีมา

เพื่อปรับปรุงถนน
ภายในต าบลใหไ้ด้
มาตรฐานและการ
สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น

ช่วงหมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ต.จนั
อัด อ.โนนสูง ถึง บ้านสนวน ต.
หนองไข่น้ า เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
ม. ยาว 1,200.00 ม. หนา 0.04 
ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
7,200.00 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด)

พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้างปรับปรุง

มถีนนที่ได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง/
อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการเสริมผิวแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน
สายบา้นโค้งกระชาย 
หมู่ที่ 4 ต.จันอดั อ.
โนนสูง ถึง บา้นสนวน 
ต.หนองไข่น้ าจันอดั อ.
เมอืงนครราชสีมา

เพื่อปรับปรุงถนน
ภายในต าบลใหไ้ด้
มาตรฐานและการ
สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น

ช่วงหมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย ต.จนั
อัด อ.โนนสูง ถึง บ้านสนวน ต.
หนองไข่น้ า เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 
ม. ยาว 1,200.00 ม. หนา 0.04 
ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
7,200.00 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด)

พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้างปรับปรุง

มถีนนที่ได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 N 15.143890, E 102.158986 
จุดสิ้นสุด กม.ที่ 1+200 N 15.136900, E 102.165566 

จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 N 15.143890, E 102.158986 
จุดสิ้นสุด กม.ที่ 1+200 N 15.136900, E 102.165566 



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน เหตุผล
(ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ที่ขอแก้ไข
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดเดิม

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

หน้า 88  ล าดับที่ 13

5 1,785,000 - - - -

รายละเอียดที่แก้ไข

- 1,785,000 - - - เน่ืองจาก
ยา้ยปี

งบประมาณ

มถีนนที่ได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง/
อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

โครงการเสริมผิวแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน
สายบา้นโค้งกระชาย 
หมู่ที่ 4 ต.จันอดั อ.
โนนสูง

เพื่อปรับปรุงถนน
ภายในต าบลใหไ้ด้
มาตรฐานและการ
สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการเสริมผิวแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน
สายบา้นโค้งกระชาย 
หมู่ที่ 4 ต.จันอดั อ.
โนนสูง

เพื่อปรับปรุงถนน
ภายในต าบลใหไ้ด้
มาตรฐานและการ
สัญจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น

ช่วงแยกข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
 บ้านโค้งกระชาย ถึง แยกข้างร้าน
คาร์แคร์ หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. ยาว
 425.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมี
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 2,550.00 ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้างปรับปรุง

ช่วงแยกข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
 บ้านโค้งกระชาย ถึง แยกข้างร้าน
คาร์แคร์ หมู่ที่ 4 บ้านโค้งกระชาย 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. ยาว
 425.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมี
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 2,550.00 ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
กอ่สร้างปรับปรุง

มถีนนที่ได้
มาตรฐาน
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง/
อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ

หน้า 7

จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 N 15.141452, E 102.156671 
จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+425 N 15.140610, E 102.160043 

จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 N 15.141452, E 102.156671 
จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+425 N 15.140610, E 102.160043 



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน เหตุผล
(ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ที่ขอแก้ไข
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

รายละเอียดเดิม

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570) 

เพิม่เติม ฉบับที่ 2

หน้า 88  ล าดับที่ 13

6 1,020,000 - - - -

รายละเอียดที่แก้ไข

- 1,020,000 - - - เน่ืองจาก
ยา้ยปี

งบประมาณ

เพือ่ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมการกีฬาและ
เพือ่จดัสร้างสนาม
กีฬามาตรฐานใน
ระดับชุมขน
ระดับต าบลให้เยาวขน
ประชาชน ใด้ใช้สถานที
ออกก าลังกาย

1)ก่อสร้างสนามฟุตนอลมาตรฐาน 
แบบปูหญ้า จ านวน 1 สนาม
2)ก่อสร้างสนามวอลเลย ์             
  จ านวน 1 สนาม
3)ก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 คอร์ท 
จ านวน 1 สนาม
4)ก่อสร้างเปตอง 1 คอร์ท
จ านวน 1 สนาม

ร้อยละของ
ความพงึพอใจ
ของผู้ใช้สนาม
กฬีา

เด็ก เยาวชน
ประชาชนใน
พื้นที่มพีื้นที่
กจิกรรมการ
ออกก าลังกาย

กองช่าง

โครงการสนามกฬีา
เอนกประสงค์      
อบต.จันอดั อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา

เพือ่ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมการกีฬาและ
เพือ่จดัสร้างสนาม
กีฬามาตรฐานใน
ระดับชุมขน
ระดับต าบลให้เยาวขน
ประชาชน ใด้ใช้สถานที
ออกก าลังกาย

1)ก่อสร้างสนามฟุตนอลมาตรฐาน 
แบบปูหญ้า จ านวน 1 สนาม
2)ก่อสร้างสนามวอลเลย ์             
  จ านวน 1 สนาม
3)ก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 คอร์ท 
จ านวน 1 สนาม
4)ก่อสร้างเปตอง 1 คอร์ท
จ านวน 1 สนาม

ร้อยละของ
ความพงึพอใจ
ของผู้ใช้สนาม
กฬีา

เด็ก เยาวชน
ประชาชนใน
พื้นที่มพีื้นที่
กจิกรรมการ
ออกก าลังกาย

กองช่าง

หน้า 8

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการสนามกฬีา
เอนกประสงค์      
อบต.จันอดั อ.โนนสูง 
จ.นครราชสีมา
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