
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
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๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนางแสง ๓๔,๐๐๐ ม. ๑ กองชาง 
เสริมเหล็ก  ม. ๑ ซอยบาน เดือน ศรีสูงเนิน กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร 

นางแสงเดือน ศรีสูงเนิน หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมทางเชื่อมถนน คสล. มีพื้นที ่

ไมนอยกวา ๙ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา

๖๑.๕๐ ตร.ม.

๒ โครงการซอมแซมทอระบายน้ํา ซอมแซมทอระบายน้ํา คสล. หมู ๑ ซอยบานนายทอง ๒๖,๐๐๐ ม. ๑ กองชาง 
คสล. หมู ๑ ซอยบานนายทอง ปาน เพชรสูงเนิน ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว 

ปาน เพชรสูงเนิน ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พรอมทางเชื่อมถนน คสล.

 มีพื้นที่ไมนอยกวา ๓.๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมไม

นอยกวา ๓๓.๐๐ ตร.ม.

๓ โครงการวางทอระบายน้ํา วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑ เสนหนา ๑๓๗,๐๐๐ ม. ๑ กองชาง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ม. ๑ วัด ขนาด Ø ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ จํานวน

หนาวัดมะเกลือเกา ๗๕ ทอน งานบอพัก คสล. สําหรับทอ ขนาด Ø ๐.๖๐

ม. พรอมฝาบอพัก จํานวน ๘ แหง

๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๒ แยกวัดสวาง ๑๕๑,๐๐๐ ม.๒ กองชาง 
เสริมเหล็ก  ม. ๒ แยกวัด กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา    อําเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบ ผด. ๐๒
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สวางบูรพาราม-เลียบคลอง เมตร พรอมทางเชื่อมถนน คสล. หรือมีพื้นที่รวมไม

น้ํา นอยกวา ๑๐๘.๒๕ ตร.ม. 

๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๒ เสนบานนาง ๑๕๑,๐๐๐ ม. ๒ กองชาง 
เสริมเหล็ก  ม. ๒ เสนบานนาง ตุย แสนสูงเนิน กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร 

ตุย แสนสูงเนิน หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ๓๕๐.๐๐ ตร.ม. 

๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๒ เสนบานนาง ๑๕๗,๐๐๐ ม. ๑ กองชาง 
เสริมเหล็ก  ม. ๒ เสนบานนาง ทองผัด-บานนายวิเชียร กวาง ๓.๐๐ เมตร 

ทองผัด-บานนายวิเชียร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม

ไมนอยกวา ๒๘๕.๐๐ ตร.ม. 

๗ โครงการกอสรางลานคอนกรีต กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๓ มีพื้นที่รวม ๓๒๐,๐๐๐ ม. ๓ กองชาง 
 ม. ๓ ไมนอยกวา ๘๖๔.๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร

๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๔ ซอยหวยใหญ ๑๕๗,๐๐๐ ม. ๑ กองชาง 
เสริมเหล็ก  ม. ๔ ซอยหวยใหญ กวาง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ๖๘๐.๐๐ ตร.ม. 

๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๕ ซอยบานนาง ๒๖๓,๐๐๐ ม. ๕ กองชาง 
เสริมเหล็ก  ม. ๕ ซอยบานนาง สุเนตร-บานนางพเยาว  กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว

สุเนตร-บานนางพเยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม

ไมนอยกวา ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. 
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๑๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๕ สี่แยกศูนย ๑๖๒,๐๐๐ ม. ๕ กองชาง 
เสริมเหล็ก  ม. ๕ สี่แยกศูนย พัฒนาเด็กเล็ก กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร 

พัฒนาเด็กเล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 

๒๗๕.๐๐ ตร.ม. 

๑๑ โครงการกอสรางถนนลาดยาง กอสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphalt Concrete ๔๕๐,๐๐๐ ม. ๑ กองชาง 
แอสฟาสติกคอนกรีต หมู ๖ เสน หนา ๕ ซม. ทับผิวทาง คสล. เดิม กวาง ๕.๐๐ เมตร 

เขาหมูบานวังรางใหญ ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร พรอมทางเชื่อมผิวทาง Asphalt

Concrete หนา ๕ ซม. มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๕.๐๐

ซม. มีพื้นที่รวมไมนอยกวา ๑,๑๔๐ ตร.ม. 

๑๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๘ ซอยบานนาง ๑๕๑,๐๐๐ ม. ๑ กองชาง 
เสริมเหล็ก  ม. ๘ ซอยบานนาง เสวก-บานนายเหิน กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ 

เสวก-บานนายเหิน เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา

 ๕๔๐.๐๐ ตร.ม.

๑๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๙ คุม ๑๐ ๒๑๑,๐๐๐ ม. ๙ กองชาง 
เสริมเหล็ก  ม. ๙  คุม ๑๐ กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕

 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ๓๖๘.๐๐ ตร.ม.

๑๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๙ ซอยหนาวัด ๒๐๖,๐๐๐ ม. ๙ กองชาง 
เสริมเหล็ก  ม. ๙  ซอยหนาวัด กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕

 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.



ลําดับ งบ สถานที่ หนวย

ที่ ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

๑๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาบานนางเรียม ๑๕๑,๐๐๐ ม. ๑ กองชาง 
เสริมเหล็ก  ม. ๑๐ หนาบาน (บานตาดํา)กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร 

นางเรียม(บานตาดํา) หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมทางเชื่อมถนนคสล. มีพื้นที ่ 

ไมนอยกวา ๒๖๓.๐๐ ตร.ม.

๑๖ โครงการวางทอระบายน้ํา วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๐ ซอย ๑๕๑,๐๐๐ ม. ๑ กองชาง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๐ บานนายสุย-ศาลตาปู  วางทอระบายน้ําขนาด

ซอยบานนายสุย-หนาศาล  Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ จํานวน ๔๐ ทอน 

ตาปู งานบอพัก คสล. สําหรับทอ ขนาด Ø๐.๖๐ ม. 

พรอมฝาบอพัก จํานวน ๔ แหง

๑๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนดินถมบดอัดแนน หมู ๑๑ สายวัดเกา- ๓๓๐,๐๐๐ ม. ๑๑ กองชาง 
เสริมเหล็ก  ม. ๑๑ สายวัดเกา- สวนนายวิสัน กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร 

สวนนายวิสัน หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด

แนนไมนอยกวา ๑,๖๙๙.๒๐ ลบ.ม.(แนน) พรอม

งานวางทอระบาย คสล.ชั้น ๓ 

๑๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายเวียง- ๑๑๓,๐๐๐ ม. ๑๑ กองชาง 
เสริมเหล็ก  หมู ๑๒ ซอยบาน บานนายทับ กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร 

นายเวียง-บานนายทับ หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมทางเชื่อมถนน คสล. มี

พื้นที่ไมนอยกวา ๓.๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวม

ไมนอยกวา ๒๐๔.๐๐ ตร.ม. 



ลําดับ งบ สถานที่ หนวย

ที่ ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

๑๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู ๑๒ คุมตะวันตก ๑๗๙,๐๐๐ ม. ๑๒ กองชาง 
เสริมเหล็ก  หมู ๑๒ คุมตะวัน กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร 

ตก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 

๓๒๒.๐๐ ตร.ม.

๒๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเขา-วังราง ๓๔๔,๐๐๐ ม. ๑๓ กองชาง 
เสริมเหล็ก  หมู ๑๓ สายหัวเขา ใหญ กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

 - วังรางใหญ พรอมทางเชื่อมถนน คสล. มีพื้นที่ไมนอยกวา 

๔.๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมไม

นอยกวา ๖๐๔.๐๐ ตร.ม. 

๒๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๔ จากบาน ๓๒๒,๐๐๐ ม. ๑๑ กองชาง 
เสริมเหล็ก  หมู ๑๔ จากบาน นายฉลอง-นายสังข กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

นายฉลอง-บานนายสังข ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม

ไมนอยกวา ๕๕๐.๐๐ ตร.ม. 

๒๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๕ ซอยปากทาง ๑๘๐,๐๐๐ ม. ๑๕ กองชาง 
เสริมเหล็ก  หมู ๑๕ ซอยปาก ส.อบต. กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร

ทาง ส.อบต.อุดม หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา

 ๑๗๒.๐๐ ตร.ม. พรอมงานวางทอระบายน้ํา คสล.

และบอพัก คสล.

๒๓ โครงการตอเติมศาลาประชาคม ตอเติมศาลาประชาคม หมู ๑๕ ๑๓๐,๐๐๐ ม. ๑๕ กองชาง 
หมู ๑๕ 

๒๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานลุงแฉลม ๓๑๐,๐๐๐ ม. ๑๑ กองชาง 
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เสริมเหล็ก  หมู ๑๖ เสนบาน กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร

ลุงแฉลม หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา

 ๕๕๐.๐๐ ตร.ม. 

๒๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโสกจาน ๓๒๔,๐๐๐ ม. ๑๗ กองชาง 
เสริมเหล็ก  หมู ๑๗ สายบาน  -บานหนองมวง(ปางิ้ว) กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 

โสกจาน-บานหนองมวง(ปางิ้ว) ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม

ไมนอยกวา ๕๗๕.๐๐ ตร.ม. 

๒๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๘ สายดอนออ ๓๑๐,๐๐๐ ม. ๑๘ กองชาง 
เสริมเหล็ก  หมู ๑๘ สายดอน กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร 

ออ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา

 ๕๕๐.๐๐ ตร.ม. 

๒๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ๑๙ เสนมิตรภาพ ๓๑๙,๐๐๐ ม. ๑๙ กองชาง 
เสริมเหล็ก  หมู ๑๙ เสน  - วัดบุงคลา กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร 

มิตรภาพ-วัดบุงคลา หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา

 ๕๗๐.๐๐ ตร.ม. 

๒๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองไผนอย ๑๙๘,๐๐๐ ม. ๒๐ กองชาง 
เสริมเหล็ก  หมู ๒๐ ซอย กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร

หนองไผนอย หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา

๓๕๐.๐๐ ตร.ม. 

๒๙ โครงการปรับปรุงหาถังประปา ปรับปรุงหอถังประปาและหลังคาคลุมถัง หมู ๒๐ ๑๒๐,๐๐๐ ม. ๒๐ กองชาง 



ลําดับ งบ สถานที่ หนวย

ที่ ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

๓๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต หมู ๑ จากพิทักษภัณฑ ๑๖๕,๐๐๐ ม. ๑ กองชาง 
คอนกรีต หมู ๑ จากพิทักษภัณฑ ประปา กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม

ประปา ๗๑.๐๐ ม. 

๓๑ โครงการกอสรางถังประปาแบบ กอสรางถังประปาแบบแชมเปญ หมู ๗ ๔๐,๐๐๐ ม. ๗ กองชาง 
แชมเปญ หมู ๗
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