
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 แก้ไขครั้งที่ 2/2565 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
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แบบ  ผ. 02/2  

โครงการท่ีเกินศักยภาพของ อบต. โนนแดง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์        เปา้หมาย ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 (บาท) 2568 

 (บาท)

2569 

 (บาท)
 2570 

  (บาท)
จะไดร้ับ รับผิดชอบ

หลัก

1 ก่อสร้างถนน คสล. 

สายทางบา้นหนอง
แวง-บา้นซับช่องแมว  
รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น 
 ชย.ถ.  75-001

1.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีได้ใช้ถนน
ในการสัญจร ไป-มา ได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั
2.เพื่อใหก้ารเกษตรในพื้นที่ได้ใช้ถนน
ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู้
ทอ้งตลาดได้

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,050

 เมตร หนา 0.15 เมตร  พกิัด
จุดเร่ิมต้น  15.856419 ,

101.899763                   

 พกิัดจุดส้ินสุด                     
  15.858859 , 

101.913531

 -   9,735,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลโนนแดง
รวมไปถึงผู้ที่สัญจร
ในพื้นที่ใกล้เคียงได้
ใช้ถนนเพื่อการ
สัญจรและการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

การคมนาคม
ขนส่งทาง
การเกษตรของ
ประชาชนมีคาม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

แบบ ผ.02/2 1

                 *****************

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข คร้ังที ่2/2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)  แก้ไข ครั้งที ่2 /2565 

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชยัภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขง่ขนัไดอ้ย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
    ประเทศในประชาคมอาเซียน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
       เปา้หมาย

ตัวชี้วดั (KPI) ผลทีค่าดวา่
หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ) 2566 

(บาท)

2567 (บาท) 2568 

 (บาท)

2569 

 (บาท)
 2570 

  (บาท)
จะไดร้ับ รับผิดชอบ

หลัก

2 ก่อสร้างถนน คสล. 

สายทางบา้นโนนเสา
เล้า-บา้นหว้ยปากชาด 
 รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น 
 ชย. ถ.75-009

1.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีได้ใช้ถนน
ในการสัญจร ไป-มา ได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั
2.เพื่อใหก้ารเกษตรในพื้นที่ได้ใช้ถนน
ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู้
ทอ้งตลาดได้

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,550

 เมตร หนา 0.15 เมตร   พกิัด
จุดเร่ิมต้น               
15.808270 , 

101.915655                

พกิัดจุดส้ินสุด                      
  15.818293 , 

101.934350

 -   9,970,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลโนน
แดงรวมไปถึงผู้ที่
สัญจรในพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้ถนน
เพื่อการสัญจร
และการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

การคมนาคม
ขนส่งทาง
การเกษตรของ
ประชาชนมีคาม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

รวมจ านวน            
   2 โครงการ

-   19,705,000 - -  - 

แบบ ผ.02/2 2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจฐานรากและแขง่ขนัไดอ้ย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
    ประเทศในประชาคมอาเซียน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข คร้ังที ่2/2565



ภาคผนวก 

 

1. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองแวง-บ้านซับช่องแมว  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ชย.ถ.  75-001  

เดิมตั้งงบประมาณ ปี  2566  จ านวน 9,735,000.- บาท    

แก้ไขเป็น  ตั้งงบประมาณ ปี 2567   จ านวน 9,735,000.- บาท     

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโนนเสาเล้า-บ้านห้วยปากชาด  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  ชย. ถ.75-009 

เดิมตั้งงบประมาณ ปี  2566  จ านวน 9,970,000.- บาท    
แก้ไขเป็น  ตั้งงบประมาณ ปี 2567   จ านวน 9,970,000.- บาท      
 

 

 

***************** 


