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ต้นฉบับ 



       คำนำ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561 – 2565 ) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และอนุมัติ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565 ) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และอนุมัติ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 
– 2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนา
ในช่วงห้าปี และเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 โดย
ภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองได้พิจารณาว่ามีโครงการ
พัฒนาที่สมควรดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพ่ือดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และเป็นไปซึ่งประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วนราชการ และการพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้อง
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 
                     องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
 
 
 
                       องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
                กุมภาพันธ์  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 28 111,180,000 28       111,180,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 28    111,180,000 28      111,180,000
2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรน้ ำตำมแนวทำงพระรำชด ำริ

2.1 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,500,000 2           1,500,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2        1,500,000 2          1,500,000
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและสร้ำงควำมสำมำรถทำง
เศรษฐกิจเพ่ือบรรเทำปัญหำควำมยำกจน

4.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,563,000 1           2,563,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0                     -   1        2,563,000 1          2,563,000

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 0 0           -                       -   31    115,243,000 31      115,243,000

2.  บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง

ยุทธศำสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 รวม  5 ปีปี  2565ปี  2564

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
1



 

แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ซอยบ้านนางหนู อินทิพันธ์) 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 300 เมตร

300,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกภายใน
หมู่บ้าน 

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
(บริเวณซอยบ้านนายน่ิม ศรียา)
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 100 เมตร กว้าง 4

 เมตร

180,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกภายใน

หมู่บ้าน จ านวน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
(บริเวณซอยบ้านนางสว่าง 
ลาพมัญ)
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทาง 120 เมตร กว้าง 4

 เมตร

200,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกภายใน

หมู่บ้าน จ านวน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านท้ังระบบ
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้ า อุปโภค 
บริโภค

เปล่ียนถัง ปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายเขตการวางท่อ
น้ าประปาภายในหมู่บ้าน

หนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวัด
(KPI)

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้ า อุปโภค 
บริโภค

เปล่ียนท่อเมน ปรับปรุง
ซ่อมแซมและขยายเขตการ

วางท่อน้ าติดต้ังถังกรอง
ประปาภายในหมู่บ้านปอหู 

หมู่ท่ี 4

500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้ า อุปโภค 
บริโภค

เปล่ียนท่อเมน ปรับปรุง
ซ่อมแซมและขยายเขตการ

วางท่อน้ าติดต้ังถังกรอง
ประปาภายในหมู่บ้านหนอง

ซ่อม หมู่ท่ี 5

500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้ า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ซอยบ้านนางทองเช้ือ ท่าสาคร) 
บ้านสระน้ าใส หมู่ท่ี 7
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 500 เมตร

500,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกภายใน
หมู่บ้าน 

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านสระน้ าใส หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวัด
(KPI)

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้านและ
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด และขยาย
เขตประปา

500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านหนองกรวด หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด และขยาย
เขตประปา

500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด และขยาย
เขตประปา

500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน 
(ระบบโซล่าเซลล์)
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด และขยาย
เขตประปา

500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

4



 

แบบ ผ.02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 2 บ้านหนอง
คุ้ม ต าบลโป่งตาลอง เช่ือมบ้าน
ซับส าราญ หมู่ท่ี 11 ต าบลวัง
กะทะ และเช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ระยะ 4 

กิโลเมตร
ผิวจราจรกว้าง 6 ม.

10,000,000 ถนนเช่ือมต าบล 
1 แห่ง

ประชาชนในหมู่บ้าน
และต าบลใกล้เคียง
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

2 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 7 บ้านสระน  า
ใส ต าบลโป่งตาลองเช่ือมบ้านเขา
จันทร์หอม หมู่ท่ี 9 ต าบลขนง
พระ  (เส้นส านักสงฆ์ถ  าอิติปิโส) 
และเช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ระยะ 4 

กิโลเมตร
ผิวจราจรกว้าง 6 ม.

10,000,000 ถนนเช่ือมต าบล 
1 แห่ง

ประชาชนในหมู่บ้าน
และต าบลใกล้เคียง
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

3 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหนองซ่อม หมู่
ท่ี 5 ต าบลโป่งตาลอง (บริเวณ
แยกโรงเรียนบ้านหนองซ่อม
เช่ือมต าบลวังกะทะ หมู่ท่ี 24 ) 
และเช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บริเวณแยก

โรงเรียนบ้านหนองซ่อมเช่ือม
ต าบลวังกะทะ หมู่ท่ี 24 กว้าง
 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร

7,500,000 ถนนเช่ือมต าบล 
1 แห่ง

ประชาชนในหมู่บ้าน
และต าบลใกล้เคียง
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

5



 

แบบ ผ.02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

4 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหนองซ่อม หมู่
ท่ี 5 ต าบลโป่งตาลอง ซอย
สระบุรีเช่ือมต าบลวังกะทะ หมู่ท่ี
 15 และเช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างและซ่อมสร้างถนน   
 ลาดยาง บริเวณสระบัวเช่ือม
ต าบลวังกะทะ หมู่ท่ี 15 กว้าง
 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร

7,500,000 ถนนเช่ือมต าบล 
1 แห่ง

ประชาชนในหมู่บ้าน
และต าบลใกล้เคียง
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

5 โครงการก่อสร้างสะพาน/
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน  าใส ต าบลโป่ง
ตาลอง เช่ือมต าบลหมูสี และ
เช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีสะพาน
ข้ามคลองและสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างสะพาน/ปรับปรุง
ซ่อมสะพาน
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร

15,000,000 ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/สะพาน

1 แห่ง

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและต าบล
ใกล้เคียงและผู้สัญจร
 ไป-มาเดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

6 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 7 บ้าน
สระน  าใส ต าบลโป่งตาลอง เช่ือม
ต าบลหมูสี บ้านคลองปูน และ
เช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างถนนเพ่ิม 
1,600 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

4,000,000 ถนนเช่ือมต าบล 
1 แห่ง

ประชาชนในหมู่บ้าน
และต าบลใกล้เคียง
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

7 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 9 บ้าน
มอตะเคียน ต าบลโป่งตาลอง 
เช่ือมบ้านซับส าราญ หมู่ท่ี 22 
บ้านเพ่ิมสมบัติ ต าบลวังกะทะ 
และเช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างถนนเพ่ิม 
3 กิโลเมตร

ผิวจราจรกว้าง 6 ม.

7,500,000 ถนนเช่ือมต าบล 
1 แห่ง

ประชาชนในหมู่บ้าน
และต าบลใกล้เคียง
ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

8 อุดหนุนการด าเนินโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าหรือติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรง
ต่ าหรือติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ

ภายในต าบลโป่งตาลอง

1,000,000 ต าบลโป่งตาลองมี
ไฟฟ้าใช้และแสง
สว่างทั งต าบล

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่าง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา
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แบบ ผ.02/1

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

9 โครงการพัฒนาไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเกณฑ์มาตราฐาน "แบบโซล่า
เซลล์"  (หมู่ท่ี 1 ถึง หมู่ท่ี 13) 
เช่ือมระหว่างต าบล และเช่ือม
อ าเภอ

เพ่ือให้ประชาชนในต าบล
โป่งตาลอง และผู้สัญจร ไป-
มา เดินทางโดยปลอดภัย 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

 - ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
หลอด LED
แบบโซล่าเซลล์ ติดตั งตาม
แยกอันตรายและจุดเส่ียงภัย
ต่างๆ เช่ือมระหว่างต าบล

10,000,000 ต าบลโป่งตาลอง
และต าบลข้างเคียง

มีไฟฟ้าใช้และ
แสงสว่าง

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและ

ต าบลข้างเคียง และ
ผู้สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

10 โครงการก่อสร้างสะพาน/
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน หมู่ท่ี 6
 บ้านหนองจอก เช่ือม อ าเภอ
ปากช่อง /อ าเภอวังน  าเขียว

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก
ในการสัญจร

ก่อสร้างสะพาน/ปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพาน กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร

15,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ี

สะดวก

กองช่าง
อบต.โป่งตา

ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

11 โครงการก่อสร้างสะพาน/
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน บ้าน
หนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 เช่ือมอ าเภอ
ปากช่อง/อ าเภอวังน  าเขียว

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก
ในการสัญจร

ก่อสร้างสะพาน/ปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพาน  กว้าง 6 
เมตร
ยาว 15 เมตร

15,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

กองช่าง
อบต.โป่งตาลอง

อบจ.นครราชสีมา

กองช่าง
อบต.โป่งตา

ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

12 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
(บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านโป่งไทร 
หมู่ท่ี 3 ต าบลโป่งตาลอง เช่ือม
อ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
(บล็อกคอนเวิร์ส) 

บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 ต าบล
โป่งตาลอง เช่ือม
อ าเภอปากช่อง 

จ านวน 1 เส้นทาง

1,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
อบต.โป่งตา

ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

13 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
(บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านมอ
ตะเคียน หมู่ท่ี 9 ต าบลโป่งตา
ลอง เช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
(บล็อกคอนเวิร์ส) 

บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 9 ต าบล
โป่งตาลอง เช่ือม อ าเภอปาก

ช่อง 
จ านวน 1 เส้นทาง

1,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
อบต.โป่งตา

ลอง
อบจ.

นครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการขุดลอกคลองชลประทาน
และขยายล าห้วย บ้านเทพนิมิตร 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองชลประทาน 
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12 
จากสะพานตรงรีสอร์ท ไซ
บีเรียน ถึง คลองอีแทน 
ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

1,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้
เพ่ือการเกษตร

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน (คลองขี นก)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าท่ี
สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกหน้าฝายน  าล้น
บริเวณข้างบ้านผู้ช่วยพีระ

วิทย์ ใบชาธัญวรัตน์) 
กว้าง 8 ม. ยาว 15 ม.

500,000 ก่อสร้างฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน  า
ท่ีสะอาดไว้ใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน  าตามแนวทางพระราชด าริ
2.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้้า
เอนกประสงค์

เพ่ือป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อัคคีภัย ปัญหาภัย
แล้ง ในต้าบลโป่งตาลอง

จัดซ้ือรถบรรทุกน้้า
เอนกประสงค์ขนาด 6,000 

ลิตร

2,563,000 จ้านวน 1 คัน สามารถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
อัคคีภัย ปัญหาภัย

แล้ง ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
4.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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