
ผ ๐๑ 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 5)  

เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ข.  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   แผนงานเคหะและชุมชน   

โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

งบประมาณและท่ีมา ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

งบประมาณและท่ีมา 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

1 

โครงการ  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ถนน

สายบ้านโกรกตะคร้อ  ซอย 5/4  บ้าน

ไชยมงคล  หมูท่ี่  1 

กองช่าง - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1 

โครงการ  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

ถนนสายบ้านโกรกตะคร้อ  ซอย 

5/4        บ้านไชยมงคล  หมูท่ี่  1 

กองช่าง - 2,975,000 2,975,000 2,975,000 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร

และขนส่งพชืผลการเกษตร 

      วัตถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร

และขนส่งพชืผลการเกษตร 

     

 เป้าหมาย/ผลผลิต 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางโกรกตะคร้อ   ซอย  5/4   

บ้านไชยมงคล  หมู่ท่ี 1 โดยมีขนาด

กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 850 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี

พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า  2,550  ตาราง

เมตร  ไหล่ทางตามสภาพพร้อม

ประชาสัมพันธ์โครงการระหว่าง

และแล้วเสร็จ  จ านวน  1  ชุด  

(รายละเอยีดตามแบบท่ีก าหนด)   

      เป้าหมาย/ผลผลิต 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางโกรกตะคร้อ   ซอย  

5/4   บ้านไชยมงคล  หมู่ท่ี 1 

โดยมีขนาดกว้าง 5.00 เมตร  

ยาว 850 เมตร  หนา 0.15 

เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  

4,250  ตารางเมตร  พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการระหว่าง

และแล้วเสร็จ  จ านวน  1  ชุด  

(รายละเอยีดตามแบบท่ีก าหนด)   

     



ผ ๐๑ 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 5)  

เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 แผนงานเคหะและชุมชน   

โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

งบประมาณและท่ีมา ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

งบประมาณและท่ีมา 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

2 
โครงการ  
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 

บ้านหนองพลวงใหญ่ หมูท่ี่ 3 

กองช่าง - 135,000 135,000 135,000 2 
โครงการ  
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บ้าน

หนองพลวงใหญ่  หมูท่ี่  3 

กองช่าง - 200,000 200,000 200,000 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าไมเ่พยีงพอต่อ

การอุปโภค,บริโภค ให้กับราษฎร

ในชุมชน 

      วัตถุประสงค์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าไมเ่พยีงพอต่อ

การอุปโภค,บริโภค ให้กับราษฎรใน

ชุมชน 

     

 เป้าหมาย/ผลผลิต 
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน

หนองพลวงใหญ่  หมู่ที่  3  โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

-ติดตัง้ปั๊มซัมเมอร์ส  ขนาด  2  

แรงม้า  ไฟฟ้า  220  โวลต ์ พร้อม

ทุ่นลอยน้ า  จ านวน  1  ชุด  

-เทฐานคอนกรีตโดยมีขนาดความ

กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  3.00  

เมตร หนา  0.15  เมตร 

-ก่อสรา้งโรงสบูน้ า -ติดตัง้ตู้ควบคุม  

1  ชุด 

-ติดตัง้ระบบจ่ายสารเคมี จ านวน 1 

ชุด  รวม  3  เครื่อง (รายละเอียด

ตามแบบทีก่ าหนด)    

      เป้าหมาย/ผลผลิต 
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

-ติดตัง้ปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า 

ไฟฟ้า 220 โวลต์ พร้อมทุ่นลอยน้ า 

จ านวน 1 ชุด 

-เทฐานคอนกรีตขนาด กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร 

-ก่อสรา้งโรงสบูน้ า 

-ติดตัง้ตู้ควบคุม 1 ชดุ 

-ติดตัง้ระบบจ่ายสารเคมี จ านวน 1 ชดุ

(3 เครื่อง) (รายละเอียดตามแบบ

ก าหนด) 

     



ผ ๐๑ 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 5)  

เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 แผนงานเคหะและชุมชน   

โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

งบประมาณและท่ีมา ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

งบประมาณและท่ีมา 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

3 
โครงการ  
ขยายเขตประปาหมูบ่้าน บ้าน

หนองพลวงใหญ่ หมูท่ี่ 3 

กองช่าง 500,000 - - - 3 
โครงการ  
ขยายเขตประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 1, 

หมูท่ี่3 , หมูท่ี่ 5 

กองช่าง - 200,000 200,000 200,000 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าไมเ่พยีงพอต่อ

การอุปโภค,บริโภค ให้กับราษฎร

ในชุมชน 

      วัตถุประสงค์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าไมเ่พยีงพอต่อ

การอุปโภค,บริโภค ให้กับราษฎรใน

ชุมชน 

     

 เป้าหมาย/ผลผลิต 

โครงการขยายเขตประปาบ้าน

บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ท่ี 3, 

ขนาดท่อประปา ศก.4 น้ิว , 

ชั้น 8.5  ยาว 3,000เมตร

(รายละเอยีดตามแบบก าหนด) 

      เป้าหมาย/ผลผลิต 

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 1,หมู่ท่ี 3,หมู่ท่ี 5 ขนาดท่อ

ประปา ศก.4 น้ิว , ศก.2 น้ิว ชั้น 

8.5  (รายละเอยีดตามแบบ

ก าหนด) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 5)  

เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 แผนงานเคหะและชุมชน   

โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

งบประมาณและท่ีมา ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

งบประมาณและท่ีมา 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

4 

โครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กถนน 

สายบ้านหกเหลีย่ม  บ้านหนอง

พลวงใหญ่      หมูท่ี่  3   

กองช่าง - 1,280,000 1,280,000 1,280,000 4 

โครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กถนน 

สายบ้านหกเหลีย่ม  บ้านหนอง

พลวงใหญ่      หมูท่ี่  3   

กองช่าง - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

 วตัถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร

และขนส่งพชืผลการเกษตร 

      วัตถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกสบายในการ

สัญจรและขนส่งพชืผลการเกษตร 

     

 เป้าหมาย/ผลผลิต 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กถนน

สายบ้านหกเหล่ียม  หมู่ท่ี  3  

บ้านหนองพลวงใหญ่ โดยมีขนาด

ความกว้าง   4.00  เมตร ยาว  

455  เมตร  ความหนา  0.15  

เมตร หรือมีพื้นท่ี   ไม่น้อยกว่า  

1,820  ตารางเมตร ไหล่ทาง

ตามสภาพพร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการระหว่าง

และแล้วเสร็จ  จ านวน  1  ชุด  

(รายละเอยีดตามแบบท่ีก าหนด)   

      เป้าหมาย/ผลผลิต 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านหกเหลี่ยม หมูที่ 3 บ้านหนอง

พลวงใหญ่ โดยมีขนาดความกว้าง 4 

เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 

เมตร พืน้ที่สว่นตอ่ขยาย 50 ตาราง

เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่นอ้ยกวา่ 2,170 

ตารางเมตร พรอ้มลงหินคลุกไหลท่าง

บดทับทั้งสองขา้งๆละ 0.50 เมตร 

และงานวางท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด 

1.20 เมตร จ านวน 10 ทอ่น ท า

ก าแพงปากท่อตามแบบ พรอ้มป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการระหวา่งและ

แล้วเสร็จ จ านวน 1 ชุด(รายละเอียด

ตามแบบก าหนด) 

     



ผ ๐๑ 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 5)  

เทศบาลต าบลไชยมงคล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 แผนงานเคหะและชุมชน   

โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง 

ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

งบประมาณและท่ีมา ท่ี โครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

งบประมาณและท่ีมา 

2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

5 
โครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก      

บ้านบตุาล หมูท่ี่ 2 (บตุาลซอย 11)   

กองช่าง 180,000 - - - 5 
โครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก      

บ้านบตุาล หมูท่ี่ 2 (บตุาลซอย 11)   

กองช่าง - 252,000 252,000 252,000 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร

และขนส่งพชืผลการเกษตร 

      วัตถุประสงค์ 
เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจร

และขนส่งพชืผลการเกษตร 

     

 เป้าหมาย/ผลผลิต 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 (บุตาลซอย

๑๑) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉล่ีย 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 3๖๐ ตารางเมตร 

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ

ท้ังสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย) 

      เป้าหมาย/ผลผลิต 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านบุตาล หมู่ท่ี 2 (บุตาลซอย

๑๑) โดยมีขนาดกว้าง 3.๐๐ 

เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉล่ีย 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 3๖๐ ตารางเมตร 

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับ

ท้ังสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร 

(ตามแบบท่ี ทต.ไชยมงคล

ก าหนด) พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย) 

     

 


