
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)   

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
กองแผนและงบประมาณ 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
สิงหาคม  ๒๕62 

 
 





 
 

คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)           
พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 22/1  เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัด  ไดจัดทําแผนฉบับนี้  เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามเจตนารมณที่มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา  ทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาคม
ทองถ่ิน  ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี   จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 สิงหาคม  2562 

 
 

 
 



(แบบ ผ.01)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

  3.2 การเกษตร 1 500,000 1 2,000,000 2 2,250,000 1 2,000,000 1 2,000,000 6 8,750,000

รวม 1 500,000 1 2,000,000 2 2,250,000 1 2,000,000 1 2,000,000 6 8,750,000

  2.1 การศึกษา 5 2,202,000 5 2,202,000 10 4,404,000

รวม 5 2,202,000 5 2,202,000 10 4,404,000

 2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

 3.2 การเกษตร 1 500,000 1 500,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 5 25,000,000

รวม 1 500,000 1 500,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 5 25,000,000

  2.3 สังคมสงเคราะห 2 24,299,200 2 25,560,200 2 25,560,200 2 25,560,200 2 25,560,200 10 126,540,000

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 4 4,127,630 4 4,497,630 4 4,497,630 2 1,100,000 14 14,222,890

  4.1 งบกลาง

รวม 2 24,299,200 6 29,687,830 6 30,057,830 6 30,057,830 4 26,660,200 24 140,762,890

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  1  พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป
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(แบบ ผ.01)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

  2.2 สาธารณสุข 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 4 40,000,000

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 4 40,000,000

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 79 400,614,610 98 537,977,800 164 828,470,400 155 870,032,200 144 884,208,500 640 3,521,303,510

รวม 79 400,614,610 98 537,977,800 164 828,470,400 155 870,032,200 144 884,208,500 640 3,521,303,510

  1.1 บริหารงานทั่วไป 1 500,000 3 3,630,020 3 3,930,020 2 2,560,600 1 800,000 10 11,420,640

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

รวม 1 500,000 3 3,630,020 3 3,930,020 2 2,560,600 1 800,000 10 11,420,640

รวมทั้งสิ้น 84 426,413,810 115 585,997,650 182 884,910,250 166 922,650,630 152 931,668,700 699 3,751,641,040

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
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ยุทธศาสตรการสานตอ 
แนวทางพระราชดําริ 

 
 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

8 ขุดลอกคลองหวยยาง 
(อีสานเขียว) จาก
สะพานขาวบาน
สี่เหลี่ยม หมูที่ 2 ตําบล
ชองแมว - บานหนองขา
 หมูที่ 8 ตําบลโนนรัง 
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ลําทะ
เมนชัย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
อุปโภคและการเกษตร

ขนาดปากบนกวาง 10 เมตร 
ปากลางกวาง 6 เมตร ลึกเฉลี่ย
 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร

จุดเร่ิมตน 
E 1689122
N 275673
จุดสิ้นสุด 
E 1688481
N 275255

     500,000       500,000        500,000        500,000 จํานวน
ครัวเรือนที่มีน้ํา
ใชอยางพอเพียง

ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลชองแมวและ
ตําบลบานยาง มีน้ําใช
ในการอุปโภคและ
การเกษตรที่เพียงพอ

สํานักการชาง

8 ขุดลอกคลองหวยยาง 
(อีสานเขียว) จาก
สะพานขาวบาน
สี่เหลี่ยม หมูที่ 2 ตําบล
ชองแมว - บานหนองขา
 หมูที่ 8 ตําบลโนนรัง 
อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.ชอง
แมว
อําเภอ
ลําทะ
เมนชัย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
อุปโภคและการเกษตร

ขนาดปากบนกวาง 10 เมตร 
ปากลางกวาง 6 เมตร ลึกเฉลี่ย
 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร

จุดเร่ิมตน 
N 275673
E 1689122
จุดสิ้นสุด 
N 275255
E 1688481

     500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
70 %

ประชาชนมีแหลงกัก
เก็บน้ําไวใชอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

สํานักการชาง

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การสานตอแนวทางพระราชดําริ

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

      3.2 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

   ขอความใหม (หนา 154) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   ขอความเดิม (หนา 154) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

      3.2 แผนงานการเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

16 ขุดลอกลําหวย
สาธารณะประโยชน
บานคู หมูที่ 9  ไปทาง
ทิศใตถึงโกรกนพฟา 
ตําบลขามสะแกแสง 
อําเภอขามสะแกแสง 
เชื่อมบานหนองเครือชุด
 หมูที่ 7 ตําบลลําคอ
หงษ อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแส

ง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค-บริโภค
และทําการเกษตร
อยางเพียงพอ

ชวงที่ 1 ขยายใหปากกวาง 16
 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 2 
ม. ลึกรวมเฉลี่ย 4 ม.ลาดเอียง 
1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 16,000 ลบ.ม. 
พรอมตกแตงคันดินทั้งสองฝงให
เรียบรอย
ชวงที่ 2 ขยายใหปากกวาง 16
 ม. ยาว 300 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม.
 ลึกรวมเฉลี่ย 4 ม.ลาดเอียง 
1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 4,200 ลบ.ม. พรอม
ตกแตงคันดินทั้งสองฝงให
เรียบรอย

ชวงที่ 1 
พิกัด TTM
- กม. 0.000  
จุดเร่ิมตน 48 P
E 196444.64
N 1691921.55
- กม. 1.000
จุดสิ้นสุด 48P
E 196356.15
N 1691669.49
ชวงที่ 2
พิกัด TTM
- กม. 0.000  
จุดเร่ิมตน 48 P
E 196625.87
N 1692094.71
- กม. 0.300
จุดสิ้นสุด 48P
E 196757.46
N 1691862.07

250,000 ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
รอยละ 90

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภค บริโภคและ
ทําการเกษตร

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 158) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

      3.2 แผนงานการเกษตร

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

16 ขุดลอกลําหวย
สาธารณะประโยชน
บานคู หมูที่ 9  ตําบล
ขามสะแกแสง (เริ่ม
จากนานายวัฒน ขอ
เจริญกลาง ไปทางทิศ
ใต) ถึงโกรกนพฟา 
เชื่อมบานหนองเครือชุด
 หมูที่ 7 ตําบลลําคอ
หงษ อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ขาม
สะแกแส
ง
อําเภอ
ขาม
สะแกแส
ง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค-บริโภค 
และทําการเกษตร
อยางเพียงพอ

ชวงที่ 1 ขยายใหปากกวาง 12 
เมตร ยาว 270  เมตร ลึกเฉลี่ย
 2 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5  หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
1,620 ลบ.ม. พรอมตกแตงคัน
ดินทั้งสองฝงใหเรียบรอย
ชวงที่ 2 ขยายใหปากกวาง 16 
เมตร ยาว 300  เมตร ลึกเฉลี่ย
 2  เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 4 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5  หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
4,200 ลบ.ม. พรอมตกแตงคัน
ดินทั้งสองฝงใหเรียบรอย

ชวงที่ 1  พิกัด UTM  
จุดเริ่มตน
196436.61 ม.E
1691923.34 ม.N
จุดสิ้นสุด
196370.65 ม.E
1691683.04 ม.N
ชวงที่ 2 พิกัด UTM
จุดเริ่มตน
196625.87 ม.E
1692094.71 ม.N
จุดสิ้นสุด
196757.46 ม.E 
1691862.07 ม.N

250,000 ประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภค-
บริโภค และทํา
การเกษตร
อยางเพียงพอ 
รอยละ 90

ประชาชนมีน้ําในการ
อุปโภค-บริโภค และ
ทําการเกษตร

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 158) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาการศึกษา 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

108 ขุดลอกสระน้ํา โรง
เรียนครบุรี

1.เพื่อขุดลอกสระใหสามารถ
กักเก็บน้ําไดมากขึ้น
2.เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน

ขุดลอกสระน้ําภายในโรงเรียนครบุรี 
สระที่ 1 ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 35 
เมตร ยาว 55 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 1.5 เมตร 
สระที่ 2 ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉลี่ย 35 
เมตร ยาวเฉลี่ย 110 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 55 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือ ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 4,859 ลบ.ม.พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดินดานขาง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

200,000 200,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ไมนอยกวา
รอยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการขุด
ลอกสระ

โรงเรียนมีสระที่มี
ขนาดใหญขึ้น 
สามารถกักเก็บน้ําได
ปริมาณมากขึ้น

โรงเรียนครบุรี

108 ขุดลอกสระน้ํา โรง
เรียนครบุรี

1.เพื่อขุดลอกสระใหสามารถ
กักเก็บน้ําไดมากขึ้น
2.เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน

ขุดลอกสระนํ้าภายในโรงเรียนครบุรี 
สระที่ 1 ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉล่ีย 35 
เมตร ยาว 55 เมตร ลึกรวมเฉล่ีย 2 เมตร 
สระที่ 2 ขุดลอกขยายใหปากกวางเฉล่ีย 35 
เมตร ยาวเฉล่ีย 55 เมตร ลึกรวมเฉล่ีย 2 
เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 หรือ ปริมาตร
ดินขุดรวมไมนอยกวา 4784 ลบ.ม. พรอม
ขนยายปรับเกลี่ยตกแตง (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ. นม. กําหนด)

200,000 200,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ไมนอยกวา
รอยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการขุด
ลอกสระ

โรงเรียนมีสระที่มี
ขนาดใหญขึ้น 
สามารถกักเก็บน้ําได
ปริมาณมากขึ้น

โรงเรียนครบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

       ขอความเดิม (หนา 244) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 244)  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน   เหตุผล แกไขเปาหมายใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

127 กอสรางร้ัวคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

เพื่อกอสรางรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กใหมีสภาพคงทนแข็งแรง
และปลอดภัย

กอสรางร้ัว คสล. ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
156 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

470,000 470,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนที่
เขามาใชบริการมี
ความพึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคมมีรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มีความ
คงทนแข็งแรง และ
ปลอดภัย

โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

127 กอสรางร้ัวคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

เพื่อกอสรางรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กใหมีสภาพคงทนแข็งแรง
และปลอดภัย

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
210 เมตร โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 
(ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

470,000 470,000 นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนที่
เขามาใชบริการมี
ความพึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80

โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม มีร้ัวคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มีความ
คงทนแข็งแรง และ
ปลอดภัย

โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

       ขอความเดิม (หนา 256) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 256) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน  เหตุผล แกไขเปาหมายใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

128 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ใหมีสภาพคงทนแข็งแรง
และปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 207 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 1,035 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 ครู บุคลากร และ
นักเรียนทุกคน มี
ความพึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคม มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่
มีความแข็งแรง ใชใน
การสัญจรไปมาได
สะดวก และปลอดภัย

โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

128 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
คลองเมืองพิทยาคม

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ใหมีสภาพคงทนแข็งแรง
และปลอดภัย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 785
 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

495,000 495,000 ครู บุคลากร และ
นักเรียนทุกคน มี
ความพึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 90

โรงเรียนคลองเมือง
พิทยาคมมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่
มีความแข็งแรง ใชใน
การสัญจรไปมาได
สะดวก และปลอดภัย

โรงเรียนคลอง
เมืองพิทยาคม

       ขอความใหม (หนา 256) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน  เหตุผล แกไขเปาหมายใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

       ขอความเดิม (หนา 256) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

634 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในโรงเรียนใหมีความมั่นคง
 ปลอดภัย และมีบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 141 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 705 ตร.ม. (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

350,000 350,000 ผูใชบริการมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ 80

โรงเรียนมีถนน ที่
แข็งแรง ม่ันคง 
ปลอดภัย และมี
บรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม

634 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม

เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน
ภายในโรงเรียนใหมีความมั่นคง
 ปลอดภัย และมีบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 540
 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ (ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด)

350,000 350,000 ผูใชบริการมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ 80

โรงเรียนมีถนน ที่
แข็งแรง ม่ันคง 
ปลอดภัย และมี
บรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม

       ขอความเดิม (หนา 561) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 561) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน  เหตุผล แกไขเปาหมายใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

635 กอสรางร้ัว คสล. 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

เพื่อพัฒนาบรรยากาศ 
สิ่งแวดลอมบริเวณรอบโรงเรียน
ใหมีความมั่นคง ปลอดภัย และ
มีบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนการสอน

กอสรางร้ัว คสล. ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
228 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

687,000 687,000 ผูใชบริการมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ 80

โรงเรียนมีรั้ว ที่แข็งแรง
 ม่ันคง ปลอดภัย และ
มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม

635 กอสรางร้ัว คสล. 
โรงเรียนหนองขาม
พิทยาคม

เพื่อพัฒนาบรรยากาศ 
สิ่งแวดลอมบริเวณรอบโรงเรียน
ใหมีความมั่นคง ปลอดภัย และ
มีบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนการสอน

กอสรางรั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 
312 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม. กําหนด)

687,000 687,000 ผูใชบริการมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอย
ละ 80

โรงเรียนมีรั้ว ที่แข็งแรง
 ม่ันคง ปลอดภัย และ
มีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนการสอน

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม

       ขอความเดิม (หนา 561) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 561) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน  เหตุผล แกไขเปาหมายใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาการเกษตร 

 
 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริม

1.เพื่อสงเสริมการสราง
งานสรางรายไดใหกับ
ตนเองและครอบครัว
2.เพื่อสงเสริมให
ประชาชนรูจักการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

ป 2561 - 2562
จัดฝกอบรมเกี่ยวกับอาชีพเสริมใหกับประชาชนผูสนใจ 
เชน การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกมะนาว การเลี้ยงหมูหลุม 
การเลี้ยงไกไข การเลี้ยงไกเนื้อโคราช การเลี้ยงไกดํา 
การทําน้ํายาลางจาน การทําดอกไมจันทนและพวงหรีด
ดอกไมจันทน การทําอาหาร การทําขนม  การทํา
เครื่องด่ืม การทําเครื่องสําอางค การผลิตเตาฟนไรควัน 
เปนตน  จํานวนไมนอยกวา 3 รุนตอป จํานวนรุนละไม
นอยกวา 100 คน
ป 2563 - 2565
จัดฝกอบรมเกี่ยวอาชีพเสริมใหกับประชาชนผูสนใจ เชน
 การนวดตอกเสน การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงหนูนา  การ
เลี้ยงหอยขม การเลี้ยงไก  การทําน้ํายาลางจาน การทํา
ดอกไมจันทร การทําพวงหรีด การแปรรูปอาหาร  การ
ทําขนม  การทําเคร่ืองดื่ม  การทําเครื่องสําอางค เปนตน
 จํานวนไมนอยกวา 6 รุนตอป จํานวนรุนละไมนอยกวา
 40 - 100 คน หรือมีจํานวนผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวา  400 คน

500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป 2561-2562 
ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอย
ละ 60
ป 2563-2565  
1.มีผูเขารวมโครงการฯ 
ในแตละกิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการฯ ในแต
ละกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการอยูใน
ระดับดี

ผูเขารวมโครงการ
มีทักษะความรู
ความสามารถ
นําไปประกอบ
อาชีพใหกับตนเอง
และครอบครัวได

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   ขอความเดิม (หนา 738) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตร

    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

       2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

    3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

       2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2 โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริม

1.เพื่อสงเสริมการสราง
งานสรางรายไดใหกับ
ตนเองและครอบครัว
2.เพื่อสงเสริมให
ประชาชนรูจักการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน

ป 2561 - 2562
จัดฝกอบรมเกี่ยวกับอาชีพเสริมใหกับประชาชนผูสนใจ
 เชน การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกมะนาว การเลี้ยงหมู
หลุม การเลี้ยงไกไข การเลี้ยงไกเนื้อโคราช การเลี้ยง
ไกดํา การทําน้ํายาลางจาน การทําดอกไมจันทนและ
พวงหรีดดอกไมจันทน การทําอาหาร การทําขนม  
การทําเครื่องดื่ม การทําเครื่องสําอางค การผลิตเตา
ฟนไรควัน เปนตน  จํานวนไมนอยกวา 3 รุนตอป 
จํานวนรุนละไมนอยกวา 100 คน
ป 2563 - 2565
จัดฝกอบรมเกี่ยวอาชีพเสริมใหกับประชาชนผูสนใจ 
เชน การนวดตอกเสน การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงหนูนา
 การเลี้ยงหอยขม การเลี้ยงไก การทําน้ํายาลางจาน 
การทําดอกไมจันทร การทําพวงหรีด การแปรรูป
อาหาร การทําขนม การทําเครื่องดื่ม การทํา
เครื่องสําอางค เปนตน จํานวนไมนอยกวา 50 รุนตอ
ป จํานวนรุนละไมนอยกวา 40 - 100 คน หรือมี
จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา 3,680 คน

500,000 500,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ป 2561 - 2562 
ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอย
ละ 60
ป 2563 - 2565  
1.มีผูเขารวมโครงการฯ 
ในแตละกิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2.รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการฯ ในแต
ละกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการอยูใน
ระดับดี

ผูเขารวมโครงการ
มีทักษะความรู
ความสามารถ
นําไปประกอบ
อาชีพใหกับตนเอง
และครอบครัวได

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

   ขอความใหม (หนา 738) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล แกไขเปาหมาย และงบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสังคม 

 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 โครงการฝกอบรมเพื่อ
สงเสริมการประกอบ
อาชีพนวดแผนไทย

ป 2562
เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนผูประกอบอาชีพนวด
แผนไทยใหมีความรูเรื่องการนวด
ตอกเสนและนําความรูไปปฏิบัติ
เพื่อการประกอบอาชีพนวดแผน
ไทยได
ป 2563-2565
เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนผูประกอบอาชีพนวด
แผนไทยหรือประชาชนผูสนใจจะ
ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ใหมี
ความรูและสามารถนําความรูไป
ปฏิบัติเพื่อการประกอบอาชีพนวด
ได

ป 2562
จัดฝกอบรมใหกับประชาชนผูประกอบ
อาชีพนวดแผนไทยหรือประชาชน
ผูสนใจที่จะประกอบอาชีพนวดแผน
ไทยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และผู
มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 2 รุนๆ ละ 
40 คน รวม 80 คน ตอป
ป 2563-2565
จัดฝกอบรมใหกับประชาชนผูประกอบ
อาชีพนวดแผนไทยหรือประชาชน
ผูสนใจที่จะประกอบอาชีพนวดแผน
ไทยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการนวด เชน 
การนวดตอกเสน การนวดน้ํามัน การ
นวดผอนคลาย การนวดกดจุดสะทอน
เทา การนวดฝาเทา เปนตน

430,000 800,000 800,000 800,000 ป 2562 
1.มีผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80 
ของเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการอบรม มีความพึง
พอใจในการดําเนิน
โครงการอยูในระดับดี
3.ผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 70 มี
ความรูเกี่ยวกับการนวด
แผนไทย การนวดตอกเสน
4.ผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 30 
สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปปฏิบัติได

ป 2562 
1.ผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับความรูเรื่องการนวด
ตอกเสนและสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง
ได
2.ผูเขารับการฝกอบรมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

   ขอความเดิม (หนา 762) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

 และสามารถนําความรูไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง จํานวนไมนอยกวา 2 รุน
ตอป หรือมีจํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา 80 คนตอป

 ป 2563-2565
1.มีผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80 
ของเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการอบรม มีความพึง
พอใจในการดําเนิน
โครงการอยูในระดับดี
3.ผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 70 มี
ความรูเกี่ยวกับการนวด 
4.ผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 30 
สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปปฏิบัติได

ป 2563-2565  
1.ผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับความรูเรื่องการนวด
แผนไทย เชน การนวด
ตอกเสน การนวดน้ํามัน 
การนวดผอนคลาย การ
นวดกดจุดสะทอนเทา 
การนวดฝาเทา เปนตน 
นและสามารถนําความรู
ไปปฏิบัติในการประกอบ
อาชีพของตนเองได
2.ผูเขารับการฝกอบรมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

2 โครงการฝกอบรมเพื่อ
สงเสริมการประกอบ
อาชีพการแพทยแผน
ไทย

ป 2562
เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนผูประกอบอาชีพนวด
แผนไทยใหมีความรูเรื่องการนวด
ตอกเสนและนําความรูไปปฏิบัติ
เพื่อการประกอบอาชีพนวดแผน
ไทยได
ป 2563-2565
เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนผูประกอบอาชีพนวด
แผนไทยหรือประชาชนผูสนใจจะ
ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ใหมี
ความรูและสามารถนําความรูไป
ปฏิบัติเพื่อการประกอบอาชีพนวด
ได

ป 2562
จัดฝกอบรมใหกับประชาชนผูประกอบ
อาชีพนวดแผนไทยหรือประชาชน
ผูสนใจที่จะประกอบอาชีพนวดแผน
ไทยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และผู
มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 2 รุนๆ ละ 
40 คน รวม 80 คน ตอป
ป 2563-2565
จัดฝกอบรมใหกับประชาชนผูประกอบ
อาชีพนวดแผนไทยหรือประชาชน
ผูสนใจที่จะประกอบอาชีพนวดแผน
ไทยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการนวด เชน 
การนวดตอกเสน การนวดน้ํามัน การ
นวดผอนคลาย การนวดกดจุดสะทอน
เทา การนวดฝาเทา เปนตน

430,000 800,000 800,000 800,000 ป 2562 
1.มีผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80 
ของเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการอบรม มีความพึง
พอใจในการดําเนิน
โครงการอยูในระดับดี
3.ผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 70 มี
ความรูเกี่ยวกับการนวด
แผนไทย การนวดตอกเสน
4.ผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 30 
สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปปฏิบัติได

ป 2562 
1.ผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับความรูเรื่องการนวด
ตอกเสนและสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง
ได
2.ผูเขารับการฝกอบรมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

   ขอความใหม (หนา 762) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

 และสามารถนําความรูไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง จํานวนไมนอยกวา 2 รุน
ตอป หรือมีจํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรมไมนอยกวา 80 คนตอป

 ป 2563-2565
1.มีผูเขารับการฝกอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80 
ของเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการอบรม มีความพึง
พอใจในการดําเนิน
โครงการอยูในระดับดี
3.ผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 70 มี
ความรูเกี่ยวกับการนวด 
4.ผูเขารับการฝกอบรมไม
นอยกวารอยละ 30 
สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปปฏิบัติได

ป 2563-2565  
1.ผูเขารับการฝกอบรม
ไดรับความรูเรื่องการนวด
แผนไทย เชน การนวด
ตอกเสน การนวดน้ํามัน 
การนวดผอนคลาย การ
นวดกดจุดสะทอนเทา 
การนวดฝาเทา เปนตน 
นและสามารถนําความรู
ไปปฏิบัติในการประกอบ
อาชีพของตนเองได
2.ผูเขารับการฝกอบรมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

15 จัดงานถนนเด็กเดิน 1.เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
แสดงออก รูจักการทํางานเปนทีม
เกิดการบูรณาการและความรูที่
จําเปนตอการประกอบอาชีพ
2.เพื่อใหเด็กและเยาวชนได
แสดงออกในศักยภาพของตนเอง
อยางสรางสรรคทางดานวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรีและฝมืออื่นๆ

เด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาตลอดจนเด็กและเยาวชน
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเขา
รวมกิจกรรมตางๆ

300,000 300,000 300,000 300,000 1.กลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรมงานโครงการจัด
งานถนนเด็กเดิน ประจําป
 2562 - 2564 
2.เด็กและเยาวชนเกิดการ
เรียนรูและไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง

1.เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรู รูจักการทํางาน
เปนทีมและกลาแสดงออก
2.เด็กและเยาวชนไดรับ
ทราบและเรียนรูงานและ
ศักยภาพของตนเอง
3.เด็กและเยาวชนมีพื้นที่
ในการสรางสรรคผลงาน
พรอมครอบครัว

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

   ขอความเดิม (หนา 777) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

15 โครงการจัดงานถนน
เดิ่น ศิลป กิน เที่ยว

1.เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
แสดงออก รูจักการทํางานเปนทีม
เกิดการบูรณาการและความรูที่
จําเปนตอการประกอบอาชีพ
2.เพื่อใหเด็กและเยาวชนได
แสดงออกในศักยภาพของตนเอง
อยางสรางสรรคทางดานวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรีและฝมืออื่นๆ

เด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาตลอดจนเด็กและเยาวชน
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเขา
รวมกิจกรรมตางๆ

300,000 300,000 300,000 300,000 1.กลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรมงานโครงการจัด
งานถนนเด็กเดิน ประจําป
 2562 - 2564 
2.เด็กและเยาวชนเกิดการ
เรียนรูและไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง

1.เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรู รูจักการทํางาน
เปนทีมและกลาแสดงออก
2.เด็กและเยาวชนไดรับ
ทราบและเรียนรูงานและ
ศักยภาพของตนเอง
3.เด็กและเยาวชนมีพื้นที่
ในการสรางสรรคผลงาน
พรอมครอบครัว

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

   ขอความใหม (หนา 777) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล แกไขชื่อโครงการใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

32 โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
อําเภอหวยแถลง ตาม
รอยพออยูอยางพอเพียง

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน
เชื่อมโยงเครือขายเปนรากฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจนําไปสูการ
พึ่งพาตนเอง
2.เพื่อใหประชาชนและผูที่
เกี่ยวของในพื้นที่อําเภอหวยแถลง
ไดเรียนรูจากประสบการณจริงนํา
นวัตกรรมสิ่งใหม ๆ มาพัฒนาให
ชุมชนของตนเองได

จัดอบรมใหความรูกับประชาชนตาม
วิถีพอเพียง

     1,697,630      1,697,630   1,697,630 ประชาชนในพื้นที่อําเภอ
หวยแถลงเขารับการ
พัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มพูนในการอบรมไม
นอยกวารอยละ 80

1.ประชาชนผูเกี่ยวของ
รวมโครงการไดรับความรู
และเพิ่มศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ
2.ประชาชนและ
ผูเกี่ยวของสามารถนํา
ประสบการณนํา
นวัตกรรมใหมมาพัฒนา
ใหกับชุมชนของตนเองได
และเปนการเชื่อมโยง
เครือขายเปนรากฐาน
การพัฒนานําไปสูงการ
พึ่งพอตนเอง

สํานักปลัดฯ

   ขอความเดิม (หนา 790) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

32 โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
อําเภอหวยแถลง ตาม
รอยพออยูอยางพอเพียง

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน
เชื่อมโยงเครือขายเปนรากฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจนําไปสูการ
พึ่งพาตนเอง
2.เพื่อใหประชาชนและผูที่
เกี่ยวของในพื้นที่อําเภอหวยแถลง
ไดเรียนรูจากประสบการณจริงนํา
นวัตกรรมสิ่งใหม ๆ มาพัฒนาให
ชุมชนของตนเองได

จัดอบรมใหความรูกับประชาชนตาม
วิถึพอเพียงอําเภอหวยแถลง และ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ จํานวน 675 
คน

  1,697,630      1,697,630      1,697,630 ประชาชนในพื้นที่อําเภอ
หวยแถลงเขารับการ
พัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มพูนในการอบรมไม
นอยกวารอยละ 80

1.ประชาชนผูเกี่ยวของ
รวมโครงการไดรับความรู
และเพิ่มศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ
2.ประชาชนและ
ผูเกี่ยวของสามารถนํา
ประสบการณนํา
นวัตกรรมใหมมาพัฒนา
ใหกับชุมชนของตนเองได
และเปนการเชื่อมโยง
เครือขายเปนรากฐาน
การพัฒนานําไปสูงการ
พึ่งพอตนเอง

สํานักปลัดฯ

   ขอความใหม (หนา 790) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล แกไขเปาหมาย และงบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

43 โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
ตามศาสตรพระราชาสู
การปฏิบัติของชุมชน  
อําเภอจักราช

1.เพื่อใหประชาชนเขาใจและเกิด
การเรียนรูในการนําศาสตร
พระราชาพัฒนาใหกับชุมชนของ
ตนเอง
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับ
ประชาชนเชื่อมโยงเปนเครือขาย
สูการปฏิบัติของชุมชน

จัดอบรมใหความรูกับประชาชน/
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามวิถีพอเพียง 
และเดินทางไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 
จํานวน 675 คน

     1,700,000      1,700,000   1,700,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนตามเปาหมาย
เขารับการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มพูน
ทักษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมีความรู
ความเขาใจและสามารถ
นําศาสตรพระราชาไป
ปฏิบัติในชุมชนได
2.ประชาชนสามารถนํา
ประสบการณจริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช
ในชุมชนของตนเอง

สํานักปลัดฯ

   ขอความเดิม (หนา 794) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

43 โครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชน
ตามศาสตรพระราชาสู
การปฏิบัติของชุมชน  
อําเภอจักราช

1.เพื่อใหประชาชนเขาใจและเกิด
การเรียนรูในการนําศาสตร
พระราชาพัฒนาใหกับชุมชนของ
ตนเอง
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับ
ประชาชนเชื่อมโยงเปนเครือขาย
สูการปฏิบัติของชุมชน

จัดฝกอบรมทางวิชาการใหความรู
กับประชาชนในเขตอําเภอจักราช
และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ จํานวน 
675 คน

  1,700,000      1,700,000      1,700,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนตามเปาหมาย
เขารับการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มพูน
ทักษะตามโครงการฯ

1.ประชาชนมีความรู
ความเขาใจและสามารถ
นําศาสตรพระราชาไป
ปฏิบัติในชุมชนได
2.ประชาชนสามารถนํา
ประสบการณจริงจาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช
ในชุมชนของตนเอง

สํานักปลัดฯ

   ขอความใหม (หนา 794) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล แกไขเปาหมาย และงบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

26



27 
 

 

 
 

ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสาธารณสุข 

 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

28 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถิ่น

๑.เพื่อปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถิ่น
๒.เพื่อเพิ่มทักษะและฟนฟู
ความรูในการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด
ประจําทองถิ่น
๓.เพื่อใหมีความรูในการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
โรคระบาดประจําทองถิ่น
๔.เพื่อสงเสริมสนับสนุน
หนวยงาน องคกร ภาค
ประชาชน ดําเนินงานของภาคี
ตางๆ ในการเฝาระวัง  ปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด 
ประจําทองถิ่น
๕.เพื่อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร
การแพทย ในการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด
ประจําทองถิ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
โรคระบาดประจําถิ่น ใหกับ
ตัวแทนนักเรียน ครูผูดูแลทั้ง 
58 โรงเรียน และบุคลากร
ภายในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ๑.มีผูเขารวมกิจกรรมฯ 
จํานวนไมนอยกวา รอยละ 
๗๐ ของกลุมเปาหมาย
๒.ผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ ไมนอยกวา ระดับดี
๓.สถานศึกษาในสังกัดฯ มี
การรายงานผลการ
ดําเนินงานดานการเฝา
ระวังและควบคุมโรคติดตอ 
โรคระบาดประจําถิ่น ไม
นอยกวารอยละ ๕๐
๔.ผูเขารับการอบรมไดรับ
ความรู และไดฝก
ปฏิบัติการปองกันควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาด
ประจําถิ่น ผานเกณฑรอย
ละ ๘๐

๑.ผูเขาอบรมสามารถปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดประจํา
ทองถิ่น และโรคติดตอนําโดยแมลง
๒.ผูเขาอบรมสามารถเพิ่มทักษะและ
ฟนฟูความรูในการเฝาระวังปองกัน
และควบคุมการเกิดโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถิ่น และโรคติดตอนํา
โดยแมลง
๓.ผูเขาอบรมสามารถมีความรูในการ
ปองกันและควบคุมการเกิดโรคติดตอ 
โรคระบาดประจําทองถิ่น และ
โรคติดตอนําโดยแมลง
๔.ลดการแพรระบาดของโรคติดตอ
ระบบทางเดินอาหารและน้ํา โรคติดตอ
ทางเดินหายใจได และโรคไขเลือดออก
๕.สามารถสงเสริมสนับสนุนหนวยงาน
 องคกร ภาคประชาชน ดําเนินงาน
ของภาคีตางๆ ในการเฝาระวัง  
ปองกันควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด
ประจําทองถิ่น

กองสาธารณสุข

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

        2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   ขอความเดิม (หนา 833) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

28



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

        2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

28 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถิ่น

๑.เพื่อปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถิ่น
๒.เพื่อเพิ่มทักษะและฟนฟู
ความรูในการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด
ประจําทองถิ่น
๓.เพื่อใหมีความรูในการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
โรคระบาดประจําทองถิ่น
๔.เพื่อสงเสริมสนับสนุน
หนวยงาน องคกร ภาค
ประชาชน ดําเนินงานของภาคี
ตางๆ ในการเฝาระวัง  ปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด 
ประจําทองถิ่น
๕.เพื่อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร
การแพทย ในการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด
ประจําทองถิ่น

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
โรคระบาดประจําถิ่น ใหกับ
ตัวแทนนักเรียน ครูผูดูแลทั้ง 
58 โรงเรียน และบุคลากร
ภายในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา
2.จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร
การแพทย เคมีภัณฑ และ
อื่นๆ ในการปองกันและ
ควบคุมโรคระบาด โรคติดตอ
3.สนับสนุนและสงเสริมสวน
ราชการในการควบคุมโรค 
การระบาดในพ้ืนท่ี

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ๑.มีผูเขารวมกิจกรรมฯ 
จํานวนไมนอยกวา รอยละ 
๗๐ ของกลุมเปาหมาย
๒.ผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ ไมนอยกวา ระดับดี
๓.สถานศึกษาในสังกัดฯ มีการ
รายงานผลการดําเนินงานดาน
การเฝาระวังและควบคุม
โรคติดตอ โรคระบาดประจํา
ถิ่น ไมนอยกวารอยละ ๕๐
๔.ผูเขารับการอบรมไดรับ
ความรู และไดฝกปฏิบัติการ
ปองกันควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําถิ่น ผานเกณฑ
รอยละ ๘๐
5.ลดจํานวนผูปวยจากโรค
ระบาด

๑.ผูเขาอบรมสามารถปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ โรคระบาดประจํา
ทองถิ่น และโรคติดตอนําโดยแมลง
๒.ผูเขาอบรมสามารถเพิ่มทักษะและ
ฟนฟูความรูในการเฝาระวังปองกัน
และควบคุมการเกิดโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถิ่น และโรคติดตอนํา
โดยแมลง
๓.ผูเขาอบรมสามารถมีความรูในการ
ปองกันและควบคุมการเกิดโรคติดตอ 
โรคระบาดประจําทองถิ่น และ
โรคติดตอนําโดยแมลง
๔.ลดการแพรระบาดของโรคติดตอ
ระบบทางเดินอาหารและน้ํา โรคติดตอ
ทางเดินหายใจได และโรคไขเลือดออก
๕.สามารถสงเสริมสนับสนุน
หนวยงาน องคกร ภาคประชาชน 
ดําเนินงานของภาคีตางๆ ในการเฝา
ระวัง  ปองกันควบคุมโรคติดตอ โรค
ระบาดประจําทองถ่ิน และอื่นๆ

กองสาธารณสุข

   ขอความใหม (หนา 833) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล แกไขเปาหมาย ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01203 )
บานหนองตะคอง -
บานหนองมวง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 10,814 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
86512 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.948361° 
E 102.126343°
จุดสิ้นสุด
N 14.935408° 
E 102.198476°

26,727,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

3 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01203 )
บานหนองตะคอง -
บานหนองมวง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 9,014 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง   
ไมนอยกวา 72,112 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 
12 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 2 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 28,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.948361° 
E 102.126343°
จุดสิ้นสุด
N 14.935408° 
E 102.198476°

  24,000,000     2,000,000       727,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

   ขอความเดิม (หนา 868) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 868) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

4 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01204 )
บานโคกไผนอย - 
บานนาตม อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 5,936 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
41,552 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.998462° 
E 102.103231°
จุดสิ้นสุด
N 15.022462° 
E 102.066125°

13,524,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

4 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01204 )
บานโคกไผนอย - 
บานนาตม อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 5,936 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
41,552 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.998462° 
E 102.103231°
จุดสิ้นสุด
N 15.022462° 
E 102.066125°

    9,369,000     2,000,000    2,155,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 868) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 868) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

7 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01207 )
บานโพธิ์เตี้ย - พลกรัง
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,692 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 22,152 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.015681° 
E 102.009021°
จุดสิ้นสุด
N 14.996795° 
E 102.038467°

7,516,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

7 ซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01207 )
บานโพธิ์เตี้ย - พลกรัง
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 3,692 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 22,152 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.015681° 
E 102.009021°
จุดสิ้นสุด
N 14.996795° 
E 102.038467°

2,000,000     1,990,000     2,000,000    1,526,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 869) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 869) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

9 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01209 )
บานพะเนาว - 
บานโตนด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 3,784 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
30,272 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.989295° 
E 102.193243°
จุดสิ้นสุด
N 14.962389° 
E 102.208323°

10,014,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

9 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01209 )
บานพะเนาว - 
บานโตนด อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 3,784 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
30,272 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.989295° 
E 102.193243°
จุดสิ้นสุด
N 14.962389° 
E 102.208323°

    5,200,000 2,000,000 2,814,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 870) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 870) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

12 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01312 ) 
บานวัดเลียบ - 
บานพุดซา อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
6,535 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 39,210 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.977283° 
E 102.051609°
จุดสิ้นสุด
N 15.028929° 
E 102.044162°

12,878,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

12 ซอมสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (อบจ.นม.
01312) บานวัดเลียบ
– บานพุดซา 
อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 8.00 เมตร 
ยาว 2,755 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 22,040
ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ

จุดเร่ิมตน
N 14.977283° 
E 102.051609°
จุดสิ้นสุด
N 15.028929° 
E 102.044162°

    8,371,000     2,000,000    2,507,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 871) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 871) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

15 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01315 )
บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,339 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 32,034 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.928310° 
E 101.953780°
จุดสิ้นสุด
N 14.898997° 
E 101.985149°

10,667,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

15 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01315 )
บานโคกกรวด - 
บานหนองนมนาง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,339 เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 32,034 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.928310° 
E 101.953780°
จุดสิ้นสุด
N 14.898997° 
E 101.985149°

4,067,000     3,000,000    3,600,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 872) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 872) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

18 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01219 )
สายแยก ทล.2 - 
บานยองแยง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 4,800 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
33,600 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.064340° 
E 102.190295°
จุดสิ้นสุด
N 15.027089° 
E 102.193277°

11,090,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

18 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01219 )
สายแยก ทล.2 - 
บานยองแยง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 4,800 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
33,600 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.064340° 
E 102.190295°
จุดสิ้นสุด
N 15.027089° 
E 102.193277°

3,100,000     4,000,000    3,990,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 873) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 873) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค  งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

22 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01223 )
บานเสาหงษ - 
บานนากลาง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 19,800 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.898629° 
E 101.902164°
จุดสิ้นสุด
N 14.875830° 
E 101.916079°

6,745,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

22 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.01223 )
บานเสาหงษ - 
บานนากลาง 
อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 19,800 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.898629° 
E 101.902164°
จุดสิ้นสุด
N 14.875830° 
E 101.916079°

    3,040,000 2,000,000 1,705,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 875) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 875) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

23 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02101 )
บานมาบพิมาน - 
บานตลิ่งชัน 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 2,557 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
17,899 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.510556° 
E 102.077330°
จุดสิ้นสุด
N 14.484726° 
E 102.070376°

6,090,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

23 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02101 )
บานมาบพิมาน - 
บานตลิ่งชัน 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 2,343 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
16,401 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.510556° 
E 102.077330°
จุดสิ้นสุด
N 14.484726° 
E 102.070376°

    2,000,000     2,000,000    2,090,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 875) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 875) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

26 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02204 )
บานสระวานพระยา -
บานหัวทํานบ 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 5,685 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
45,480 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.000003° 
E 102.646399°
จุดสิ้นสุด
N 15.051978° 
E 102.635605°

14,750,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

26 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02204 )
บานสระวานพระยา -
บานหัวทํานบ 
อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 5,685 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
45,480 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.000003° 
E 102.646399°
จุดสิ้นสุด
N 15.051978° 
E 102.635605°

1,000,000     3,000,000     3,000,000    7,750,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 876) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 876) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

27 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02305 )
บานหนองสะแก - 
บานหนองหินโคน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 6,285 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
43,995 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.525231° 
E 102.262867°
จุดสิ้นสุด
N 14.556905° 
E 102.312363°

14,356,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

27 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02305 )
บานหนองสะแก - 
บานหนองหินโคน 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 5,608 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
39,256 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.525231° 
E 102.262867°
จุดสิ้นสุด
N 14.556905° 
E 102.312363°

2,000,000     2,000,000  10,356,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 876) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 876) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

28 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02306 )
บานซับระวิง - 
บานบอลิง 
อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี,
เสิงสาง

1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 7,643 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 45,858
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.424890° 
E 102.361972°
จุดสิ้นสุด
N 14.361289° 
E 102.365191°

15,017,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

28 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.02306 )
บานซับระวิง - 
บานบอลิง 
อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา

ครบุรี,
เสิงสาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 5,157 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
41,256 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.424890° 
E 102.361972°
จุดสิ้นสุด
N 14.361289° 
E 102.365191°

4,000,000     4,000,000    7,017,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 877) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 877) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

37 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04307 )
บานตากิ่ม - 
บานดอนทะแยง 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,950 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 11,700
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.477020° 
E 102.144501°
จุดสิ้นสุด
N 15.472479° 
E 102.106539°

   1,150,000      3,000,000      1,358,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

37 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04307 )
บานตากิ่ม - 
บานดอนทะแยง 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 3,075
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 24,600 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม 
กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.477020° 
E 102.144501°
จุดสิ้นสุด
N 15.472479° 
E 102.106539°

    1,000,000     2,000,000    2,508,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 880) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 880) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

38 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04308 )
บานงิ้ว - บานโนนแดง
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 2,835 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
22,680 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.431619° 
E 102.429618°
จุดสิ้นสุด
N 15.448179° 
E 102.440992°

8,668,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง ปรับปรุง
/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

38 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04308 )
บานงิ้ว - บานโนนแดง
 อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,835 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 22,680 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.431619° 
E 102.429618°
จุดสิ้นสุด
N 15.448179° 
E 102.440992°

    4,000,000     2,000,000    2,668,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 880) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 880) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

39 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04309 )
เทศบาลเมืองคง - 
บานไร อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 6,045 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
48,360 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.449522° 
E 102.336183°
จุดสิ้นสุด
N 15.420031° 
E 102.383169°

17,689,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

39 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.04309 )
เทศบาลเมืองคง - 
บานไร อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

คง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 6,045 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 48,360 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.449522° 
E 102.336183°
จุดสิ้นสุด
N 15.420031° 
E 102.383169°

    4,000,000 6,500,000 7,189,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 880) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 880) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

47 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement 
in-Place Recycling) 
(อบจ.นม.07202) 
บานดานเกวียน - 
บานกอก อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 8,192 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 65,536 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 14.846415° 
E 102.200247°
จุดสิ้นสุด
N 14.899130° 
E 102.225829°

2,000,000    4,500,000      8,000,000      8,343,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

47 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement 
in-Place Recycling) 
(อบจ.นม.07202) 
บานดานเกวียน - 
บานกอก อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของราษฎรใน
การสัญจรไปมา
2.เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
3.เพื่อเปนเสนทางใน
การขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรเขาสูตลาดได
อยางสะดวกและรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 8,192 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 65,536 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 14.846415° 
E 102.200247°
จุดสิ้นสุด
N 14.899130° 
E 102.225829°

2,000,000    4,500,000     8,998,400     3,000,000    4,344,600 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 883) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 883) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

64 ซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.09304 ) 
บานมะคา - บานโตนด
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 7,015 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 49,105 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.234409° 
E 102.094256°
จุดสิ้นสุด
N 15.269554° 
E 102.092145°

2,000,000 5,000,000 7,130,000 7,000,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

64 ซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.09304 ) 
บานมะคา - บาน
โตนดอําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ราษฎรในการสัญจรไป
มา
2.เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพ่ือเปนเสนทางใน
การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรเขาสู
ตลาดไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 1,015 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร
 หรือพื้นที่ลาดยางรวมไมนอย
กวา 17,605 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

(ชวงที่ 1)
N 15.243071° 
E 102.093610°
(ชวงที่ 2)
N 15.278217° 
E 102.104351°

2,000,000 5,000,000 7,130,000 3,000,000 4,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 889) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 889) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

70 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลทติก
คอนกรีต ( อบจ.นม.
10305 ) บานโคง
กระพี้ - บานคลา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 

โนนสูง 1.ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 7,100 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 56,800 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.146169° 
E 102.144042°
จุดสิ้นสุด
N 15.195620° 
E 102.196464°

   1,948,000   11,485,500   11,485,500 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

70 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลทติก
คอนกรีต ( อบจ.นม.
10305 ) บานโคง
กระพี้ - บานคลา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ราษฎรในการสัญจรไป
มา
2.เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน
3.เพ่ือเปนเสนทางใน
การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรเขาสู
ตลาดไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 7,100 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 56,800 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน 
N 15.195586
E 102.196421
จุดสิ้นสุด 
N 15.146150
E 102.144096

1,370,000    10,000,000  11,960,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 891) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 891) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

78 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.11201 ) 
สุขาภิบาลขาม
สะแกแสง - บานหวย 
อําเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 7,660 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 61,280 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.334285° 
E 102.179171°
จุดสิ้นสุด
N 15.349938° 
E 102.246060°

21,294,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

78 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
( อบจ.นม.11201 ) 
สุขาภิบาล
ขามสะแกแสง - 
บานหวย หมูที่ 5 
ตําบลเมืองนาท
อําเภอขามสะแกแสง
 จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
10,364 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
62,184 ตร.ม. ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม 
กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.334285° 
E 102.179171°
จุดสิ้นสุด
N 15.349938° 
E 102.246060°

    1,100,000   10,000,000  10,194,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 894) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 894) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

79 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.11202 ) 
ขามสะแกแสง - บาน
โนนผักชี อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 7,532 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 52,724 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.333781° 
E 102.156808°
จุดสิ้นสุด
N 15.351627° 
E 102.087716°

18,590,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

79 ซอมสรางถนนผิว
จราจร Asphaltic
Concrete โดยวิธี 
Pavement 
In-Place Recycling
สาย ( อบจ.นม.
11202 ) ขาม
สะแกแสง - บานโนน
ผักชี อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา 

ขาม
สะแกแสง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 7,532 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 52,724 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.333781° 
E 102.156808°
จุดสิ้นสุด
N 15.351627° 
E 102.087716°

    2,100,000     8,000,000  10,995,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 894) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 894) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

81 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12202 ) 
บานดอนคนทา - 
บานหนองหวา 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 5,165 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
41,320 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.658837° 
E 102.360888°
จุดสิ้นสุด
N 15.687821° 
E 102.401213°

15,576,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

81 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.12202) 
บานดอนคนทา – 
บานโคกกลาง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,165 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
30,990 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.658837° 
E 102.360888°
จุดสิ้นสุด
N 15.687821° 
E 102.401213°

   2,000,000     2,663,000     5,000,000    5,913,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

 . 

   ขอความเดิม (หนา 895) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 895) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

83 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12204 ) 
หนองหญาปลอง - 
บานดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 8,300 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 66,400 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.658688° 
E 102.300349°
จุดสิ้นสุด
N 15.634364° 
E 102.310460°

3,594,000 12,000,000 12,773,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

83 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12204 ) 
หนองหญาปลอง - 
บานดานชาง 
อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 8,300 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
49,800 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม 
กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.658688° 
E 102.300349°
จุดสิ้นสุด
N 15.634364° 
E 102.310460°

   2,000,000     1,000,000   10,000,000  15,367,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 895) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 895) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

84 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12206 ) 
บานตาลาด - บาน
หนองอายแหนบ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 6,985 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 55,880 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.487353° 
E 102.519594°
จุดสิ้นสุด
N 15.528298° 
E 102.510649°

20,667,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

84 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.12206 ) 
บานตาลาด - บาน
หนองอายแหนบ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 6,985 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 55,880 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.487353° 
E 102.519594°
จุดสิ้นสุด
N 15.528298° 
E 102.510649°

1,892,000   10,000,000    8,775,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 896) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 896) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

88 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13202 ) 
บานหนองมวงใหญ - 
บานหนองกุง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 3,486 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 27,888 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.601074° 
E 102.671870°
จุดสิ้นสุด
N 15.594787° 
E 102.700245°

11,270,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

88 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13202 ) 
บานหนองมวงใหญ - 
บานหนองกุง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 3,486 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 27,888 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.601074° 
E 102.671870°
จุดสิ้นสุด
N 15.594787° 
E 102.700245°

  2,000,000     1,000,000     4,000,000    4,270,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 897) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 897) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

91 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13305 ) 
บานทุงมน - บาน
สําโรง อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 335 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 2,345 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.551490° 
E 102.759040°
จุดสิ้นสุด
N 15.557095° 
E 102.759017°

977,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

91 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13305 ) 
บานทุงมน - บาน
สําโรง อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 335 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 2,345 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.551490° 
E 102.759040°
จุดสิ้นสุด
N 15.557095° 
E 102.759017°

664,000       313,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 898) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 898) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

92 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13306 ) 
บานกระทุมราย - 
บานโนนหญานาง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 9,636 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
77,088 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.553497° 
E 102.643948°
จุดสิ้นสุด
N 15.624507° 
E 102.687733°

   2,590,000   13,284,000   13,284,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

92 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13306 ) 
บานกระทุมราย - 
บานโนนหญานาง 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 8,300 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
49,800 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม 
กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.553497° 
E 102.643948°
จุดสิ้นสุด
N 15.624507° 
E 102.687733°

   2,000,000        900,000   12,000,000  14,258,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 898 ) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 898) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

93 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13307 ) 
บานบึงกระโดน - 
บานดอนยาว อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 8,715 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 61,005 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.546807° 
E 102.740732°
จุดสิ้นสุด
N 15.640268° 
E 102.745769°

23,527,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

93 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.13307 ) 
บานบึงกระโดน - 
บานดอนยาว อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 8,715 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 61,005 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.546807° 
E 102.740732°
จุดสิ้นสุด
N 15.640268° 
E 102.745769°

    2,000,000 9,000,000 12,527,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 899) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 899) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

96 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14203 ) 
บานโคกศิลา - บานหัน
 อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,704 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 16,224 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.750858° 
E 102.035216°
จุดสิ้นสุด
N 14.734169° 
E 101.999206°

5,390,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

96 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14203 ) 
บานโคกศิลา - บานหัน
 อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,704 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 16,224 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.750858° 
E 102.035216°
จุดสิ้นสุด
N 14.734169° 
E 101.999206°

    2,000,000     2,000,000    1,390,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 900) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 900) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

98 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14305 ) 
บานลําซอ - บานโคก
สมอ อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 6,130 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
49,040 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.720496° 
E 102.096362°
จุดสิ้นสุด
N 14.734023° 
E 102.029589°

15,394,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

98 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.14305 ) 
บานลําซอ - บานโคก
สมอ อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 6,130 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 49,040 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.720496° 
E 102.096362°
จุดสิ้นสุด
N 14.734023° 
E 102.029589°

3,000,000     2,000,000     5,000,000    5,394,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 900) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 900) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

106 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15101 ) 
สายเมนที่ 3 
อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,699 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 34,194 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.118698° 
E 102.515325°
จุดสิ้นสุด
N 15.109447° 
E 102.450831°

  2,000,000    2,000,000      4,000,000      1,340,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง ปรับปรุง
/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

106 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15101 ) 
สายเมนที่ 3 อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,699 เมตร ไหลทางตาม
สภาพ หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 34,194 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.118698° 
E 102.515325°
จุดสิ้นสุด
N 15.109447° 
E 102.450831°

  2,000,000    2,000,000     2,000,000     1,340,000    2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 903) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 903) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

109 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15204 ) 
บานหนองปรือ - บาน
ดงใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,980 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 35,880 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.269444° 
E 102.623083°
จุดสิ้นสุด
N 15.327865° 
E 102.596880°

13,060,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

109 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15204 ) 
บานหนองปรือ - บาน
ดงใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,980 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 35,880 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.269444° 
E 102.623083°
จุดสิ้นสุด
N 15.327865° 
E 102.596880°

    2,000,000     6,500,000    4,560,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 904) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 904) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

110 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15205 ) 
สายเมนที่ 5 อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 7,000 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 49,000 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.162640° 
E 102.509420°
จุดสิ้นสุด
N 15.180554°
E 102.563854°

     500,000    6,000,000      4,000,000      2,900,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสรางปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

110 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.15205) 
โดยวิธี (Pavement In
 – Place Recycling)
 สายเมนที่ 5 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,250 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยาง ไมนอยกวา 
10,000 ตร.ม. 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว
 5,571 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 39,000 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.162640° 
E 102.509420°
จุดสิ้นสุด
N 15.180554°
E 102.563854°

     500,000    6,000,000      4,000,000      2,900,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 904) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 904) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

111 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15206 ) 
บานเมืองที - บานธาร
ละหลอด อําเภอพิมาย
 จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,510 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 20,080 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.161307° 
E 102.382165°
จุดสิ้นสุด
N 15.158370° 
E 102.360190°

7,486,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

111 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15206 ) 
บานเมืองที - บานธาร
ละหลอด อําเภอพิมาย
 จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3. เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,510 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 20,080 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.161307° 
E 102.382165°
จุดสิ้นสุด
N 15.158370° 
E 102.360190°

    1,760,000     3,000,000    2,726,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 905) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 905) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

113 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15308 ) 
บานทาหลวง - บาน
กลวย อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
10,768 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 64,608 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.248040° 
E 102.512537°
จุดสิ้นสุด
N 15.296707° 
E 102.612750°

22,684,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสรางปรับปรุง
/ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

113 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.15308 ) 
บานทาหลวง - บาน
กลวย อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,180 เมตรหรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 10,900 ตร.
ม. 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 
8,951 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 53,708 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.248040° 
E 102.512537°
จุดสิ้นสุด
N 15.296707° 
E 102.612750°

3,000,000   10,000,000    9,684,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 905) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 905) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

129 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17308 ) 
บานลิ้นฟา - 
บานทาสวนยา 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง
ประทาย

1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 5,439 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
38,073 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.426761° 
E 102.890678°
จุดสิ้นสุด
N 15.512310° 
E 102.843848°

15,158,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

129 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17308 ) 
บานลิ้นฟา - 
บานทาสวนยา 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว4,900 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
29,400 ตร.ม.            
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม. 
กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.426761° 
E 102.890678°
จุดสิ้นสุด
N 15.512310° 
E 102.843848°

    1,000,000     7,000,000    7,158,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 911 ) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 911) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

130 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17309 )
บานหนองหวา - 
บานหนองขาม 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 9,227 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
73,816 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.209367° 
E 102.779674°
จุดสิ้นสุด
N 15.288878° 
E 102.737734°

   3,250,000      6,000,000   26,272,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

130 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17309 )
บานหนองหวา - 
บานหนองขาม 
อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 12,000 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา
72,000 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.209367° 
E 102.779674°
จุดสิ้นสุด
N 15.288878° 
E 102.737734°

   2,000,000     1,000,000   15,000,000  17,522,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 911 ) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 911) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

131 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17210 ) 
บานขุนละคร - บาน
หนองออ อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 9,100 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 72,800 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.405565° 
E 102.748035°
จุดสิ้นสุด
N 15.413629° 
E 102.846366°

   6,300,000      6,000,000   22,795,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

131 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.17210 ) 
บานขุนละคร - บาน
หนองออ อําเภอชุม
พวง จังหวัด
นครราชสีมา

ชุมพวง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 9,100 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 72,800 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.405565° 
E 102.748035°
จุดสิ้นสุด
N 15.413629° 
E 102.846366°

   6,300,000     3,600,000   13,000,000  12,195,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 911) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 911) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

133 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18202 ) 
บานตะคองหลง - บาน
โสกแจง อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
7,351 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 44,106 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.900790° 
E 101.815433°
จุดสิ้นสุด
N 14.992963° 
E 101.782222°

14,730,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

133 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18202 ) 
บานตะคองหลง - บาน
โสกแจง อําเภอสูงเนิน
 จังหวัดนครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
7,351 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 44,106 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.900790° 
E 101.815433°
จุดสิ้นสุด
N 14.992963° 
E 101.782222°

2,000,000     3,000,000     4,000,000    5,730,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 912) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 912) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

140 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ( อบจ.น
ม.18009 ) สาย
ยุทธศาสตร บานกุดจิก
 - บานนากลาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 7,050 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 56,400 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 14.897229° 
E 101.835543°
จุดสิ้นสุด
N 14.899429° 
E 101.900317°

  4,000,000   13,936,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

140 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.18009 ) 
สายยุทธศาสตร บาน
กุดจิก - บานนากลาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 7,050 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 56,400 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 14.900790° 
E 101.815433°
จุดสิ้นสุด
N 14.992963° 
E 101.782222°

4,000,000     6,004,000     3,000,000    4,932,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 914) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 914) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

147 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.19303 ) 
บานขามทะเลสอ - 
บานโนน 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1 เมตร ยาว 
6,425 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 51,400 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.954942° 
E 101.950199°
จุดสิ้นสุด
N 14.937706° 
E 101.902421°

  5,880,000    5,000,000      5,000,000      3,970,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

147 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.19303 ) 
บานขามทะเลสอ - 
บานโนน 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1 เมตรยาว 
6,425 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 51,400 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม. กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.954942° 
E 101.950199°
จุดสิ้นสุด
N 14.937706° 
E 101.902421°

  5,880,000    5,000,000     3,000,000     2,589,000    3,381,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 917) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 917) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

149 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.19005) 
บานโตนด หมูที่ 3 
ตําบลพันดุง - 
บานโนนตาล หมูที่ 2 
ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 15,200 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.069459° 
E 101.975926°
จุดสิ้นสุด
N 15.058733° 
E 101.988384°

3,867,000 2,850,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

149 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.19005) 
บานโตนด หมูที่ 3 
ตําบลพันดุง - 
บานโนนตาล หมูที่ 2 
ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

ขาม
ทะเลสอ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 15,200 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.069459° 
E 101.975926°
จุดสิ้นสุด
N 15.058733° 
E 101.988384°

1,500,000 1,500,000 885,000 1,500,000 1,332,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 918) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 918) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

155 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21301 ) 
บานคลองยาง - 
บานคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 21,100 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 168,800
 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 14.724039° 
E 101.526308°
จุดสิ้นสุด
N 14.731623° 
E 101.542036°

  4,000,000    3,610,000   20,000,000   24,530,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

155 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21301 ) 
บานคลองยาง - 
บานคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 21,100 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 168,800
 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 14.724039° 
E 101.526308°
จุดสิ้นสุด
N 14.731623° 
E 101.542036°

  4,000,000    3,610,000     5,614,000   17,000,000  21,916,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 920) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 920) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

159 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21205 ) 
บานขนงพระกลาง - 
บานโปงกระสัง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 4,279 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 34,232 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 14.612277° 
E 101.445529°
จุดสิ้นสุด
N 14.609816° 
E 101.402909°

   2,800,000      5,600,000      2,170,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

159 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21205 ) 
บานขนงพระกลาง - 
บานโปงกระสัง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,279 เมตร ไหลทางตาม
สภาพ หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 34,232 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 14.612277° 
E 101.445529°
จุดสิ้นสุด
N 14.609816° 
E 101.402909°

   2,800,000     1,599,000     3,000,000    3,171,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 921) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 921) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

160 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21206 ) 
บานบุงเตย - บาน
สระน้ําใส อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมสรางถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
4,288 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 34,304 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 14.549218° 
E 101.505535°
จุดสิ้นสุด
N 14.555531° 
E 101.478312°

   3,000,000      4,000,000      3,600,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

160 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21206 ) 
บานบุงเตย - บาน
สระน้ําใส อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 4,288 เมตร ไหลทางตาม
สภาพ หรือพื้นท่ีลาดยางไม
นอยกวา 34,304 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 14.549218° 
E 101.505535°
จุดสิ้นสุด
N 14.555531° 
E 101.478312°

   3,000,000        911,000     2,000,000    4,689,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 921) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 921) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

162 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21109 ) 
บานหนองไทร - 
บานวังไทร 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,689 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 28,134 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 14.637856° 
E 101.639730°
จุดสิ้นสุด
N 14.687891° 
E 101.601136°

   2,500,000 4,000,000      2,380,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

162 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21109 ) 
บานหนองไทร - 
บานวังไทร 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,689 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 28,134 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 14.637856° 
E 101.639730°
จุดสิ้นสุด
N 14.687891° 
E 101.601136°

   2,000,000 3,556,000     2,000,000    1,324,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 922) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 922) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

163 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21110 ) 
บานทรัพยเศรษฐี - 
บานกุดโงง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,261 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 13,566
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.648646° 
E 101.585172°
จุดสิ้นสุด
N 14.671974° 
E 101.611075°

4,248,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

163 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21110 ) 
บานทรัพยเศรษฐี - 
บานกุดโงง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,261 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 13,566
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.648646° 
E 101.585172°
จุดสิ้นสุด
N 14.671974° 
E 101.611075°

     1,517,000     1,000,000    1,731,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 922) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 922) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)
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(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

164 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21111 ) 
บานนา - บานขนงพระ
เหนือ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 11,615 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
69,690 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.604562° 
E 101.471150°
จุดสิ้นสุด
N 14.622525° 
E 101.439279°

20,446,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

164 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21111 ) 
บานนา - บานขนงพระ
เหนือ อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 11,615 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
69,690 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.604562° 
E 101.471150°
จุดสิ้นสุด
N 14.622525° 
E 101.439279°

2,023,000     9,000,000    9,423,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 922) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 922) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

165 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21112 ) 
บานโปงไทร - 
บานซับสําราญ 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,445 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 14,670 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.499498° 
E 101.565986°
จุดสิ้นสุด
N 14.530427° 
E 101.577350°

4,590,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

165 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.21112 ) 
บานโปงไทร - 
บานซับสําราญ 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,445 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 14,670 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.499498° 
E 101.565986°
จุดสิ้นสุด
N 14.530427° 
E 101.577350°

3,696,000        894,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 923) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 923) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

170 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.22302 ) 
บานซับตะครอ - 
บานหัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 8,378 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 67,024 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.713091° 
E 102.452895°
จุดสิ้นสุด
N 14.619931° 
E 102.438653°

21,374,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

170 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.22302 ) 
บานซับตะครอ - 
บานหัวทํานบ 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

(1) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 4,000 เมตร  
(2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 
เมตร ยาว 4,378 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางรวมไมนอย
กวา 62,646 ตร.ม. พรอมตี
เสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.713091° 
E 102.452895°
จุดสิ้นสุด
N 14.619931° 
E 102.438653°

5106000 5,000,000 11,268,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 925) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 925) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

174  ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.23101 ) 
บานศูนยกลาง - 
บานโนนสําราญ 
อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

 แกง
สนาม
นาง

ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  
ยาว 1,090 เมตร ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 3,120 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 
31,500 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.738026° 
E 102.273469°
จุดสิ้นสุด
N 15.753482° 
E 102.328064°

   2,000,000      5,000,000      6,000,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

 สํานักการชาง

174  ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.23101 ) 
บานศูนยกลาง - 
บานโนนสําราญ 
อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

 แกง
สนาม
นาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชน
ในการใชเสนทางใน
การสัญจรไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  
ยาว 1,090 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 3,120 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางรวมไมนอยกวา 
31,500 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.738026° 
E 102.273469°
จุดสิ้นสุด
N 15.753482° 
E 102.328064°

    2,037,000     5,000,000    5,963,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

 สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 926) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 926) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

183 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.26203 ) 
บานชุมชนพัฒนา - 
บานหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ 1.ซอมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 6,688 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 53,504 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.285435°
E 101.569252°
จุดสิ้นสุด
N 15.231016°
E 101.537016°

19,170,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

183 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.26203 ) 
บานชุมชนพัฒนา - 
บานหนองแวง อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 6,688 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 53,504 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.285435°
E 101.569252°
จุดสิ้นสุด
N 15.231016°
E 101.537016°

  16,712,000     2,458,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 929) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 929) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

185 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.27302 ) 
บานเมืองยาง - บาน
กระเบื้องนอก อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 7,485 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
59,880 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.420070° 
E 102.890190°
จุดสิ้นสุด
N 15.448745° 
E 102.966452°

  2,000,000    5,038,000   10,000,000      9,213,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

185 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.27302 ) 
บานเมืองยาง - บาน
กระเบื้องนอก อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร  เมตร ยาว 7,485 เมตร
 ไหลทางตามสภาพ หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 59,880 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบ
จ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.420070° 
E 102.890190°
จุดสิ้นสุด
N 15.448745° 
E 102.966452°

  2,000,000    5,038,000     2,117,000     8,000,000    9,096,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 930) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 930) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

192 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.32202 ) 
บานโนนหมัน-บาน
มะดัน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลท
ติกคอนกรีต 
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 11,050 เมตร กวาง 
6.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 77,350 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.074033° 
E 102.216883°
จุดสิ้นสุด
N 15.015594° 
E 102.262555°

  3,600,000    5,000,000      4,000,000      4,690,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

192 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
( อบจ.นม.32202 ) 
บานโนนหมัน-บาน
มะดัน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพ่ือความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพ่ือซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพท่ีดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 11,050 เมตร ไหลทางตาม
สภาพ หรือพื้นท่ีลาดยางไม
นอยกวา 77,350 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด

จุดเร่ิมตน
N 15.074033° 
E 102.216883°
จุดสิ้นสุด
N 15.015594° 
E 102.262555°

  3,600,000    2,000,000     4,000,000     4,690,000    3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 932) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 932) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

232 กอสรางถนน คสล.  
สายแยกโนนขี้เหล็ก 
บานกรูด หมูที่ 8  
ตําบลชางทอง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ เชื่อม
เขตบานทองหลาง 
หมูที่ 4 ตําบล
ทองหลาง อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กอสรางถนน คสล. ขนาด ผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
1,875 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
คสล. ไมนอยกวา 11,250 
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน   
48+211109
จุดสิ้นสุด    
48+212055

8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ประชาชน 8 หมู
ที่บานในตําบล
ชางทองและ
ตําบลใกลเคียง
ไดรับประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

สักนักการชาง

232 กอสรางถนนผิวจราจร
 คสล. สายแยกโนน
ขี้เหล็ก หมูที่ 8 บาน
กรูด ตําบลชางทอง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
 ถึงเขต หมูที่ 4 บาน
ทองหลาง ตําบล
ทองหลาง อําเภอจัก
ราช จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
ชางทอง
อําเภอ
เฉลิม
พระ
เกียรติ

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ชวงท่ี 1 กวาง 5 เมตร ยาว 
626 ม. หนา 0.15 ม.    
ชวงท่ี 2 กวาง 4 ม. ยาว 
1,164 ม. หนา 0.15 ม. 
รวมพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล.ไม
นอยกวา 7,786 ตรม.

จุดเริ่มตน
N15'02.0520 
E102'18.540
จุดสิ้นสุด 
N15'03.197
E102'19.080

8,500,000 4,670,000 4,670,000 4,670,000 4,670,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 948) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 948) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

239 กอสรางถนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายศาลตา
ปู - บานดานกะตา 
หมูที่ 8 ตําบลพระ
พุทธ อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ เชื่อมตําบล
หนองระเวียง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เฉลิม
พระ

เกียรติ

เพื่อใชเปนเสนทาง
สัญจรและขนสงพืชผล
ทางการเกษตร เพื่อลด
ระยะเวลาในการ
เดินทางและลดอุตบัติ
เหตุบนถนน

ถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 
3.00 เมตร ยาว 669.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 
2,007 ตารางเมตร พรอม
ติดตั้งปาย ประชาสัมพันธ
โครงการ และปายโครงการ 
จํานวนอยางละ 1 ปาย

จุดเริ่มตน14.96649
102.23618
จุดสิ้นสุด14.96526
102.22698

1,304,550 1,304,550 1,304,550 1,304,550 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กมี
พื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 
2,007 ตาราง
เมตร

ประชาชนมี
เสนทางสัญจรไป
มาและขนสง
พืชผลทาง
การเกษตร
โดยสะดวกและ
ปลอดภัย

สักนักการชาง

239 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
ศาลตาปู บานดานกะ
ตา หมูที่ 8 ตําบลพระ
พุทธ อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  ถึงตําบล
หนองระเวียง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
พระพุทธ
อําเภอ
เฉลิม
พระ
เกียรติ

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 3.00 เมตร ยาว 
450.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือ มีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา
 1,350ตร.ม ไหลทางหิน
คลุกสองขาง ตามสภาพพ้ืนท่ี
 และมีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 40.50 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน          
14.96659 
102.23076   
จุดสิ้นสุด        
14.96540 
102.22690

792,000 792,000 792,000 792,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 951) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

        ขอความใหม (หนา 951) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

250 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก บาน
หวยทราย หมูที่ 7 
ตําบลหนองแวง เชื่อม
บานมะคาพัฒนา หมูที่
 1 ตําบลบึงปรือ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,500
 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเร่ิมตน
761057
1686772
จุดสิ้นสุด  
761292
1692393

1,582,000 จํานวนของถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนสัญจรไป
มาดวยความ
สะดวกรวดเร็วและ
ลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

250 กอสรางถนนดิน
ซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางพารา
ธรรมชาติ สายบาน
หวยทราย หมูที่ 7 
ตําบลหนองแวง   ถึง 
บานมะคาคุก หมูที่ ๑ 
ตําบลบึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองแวง
อําเภอ
เทพารักษ

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ชวงท่ี 1 กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินซีเมนตไมนอยกวา
 772.50 ลูกบาศกเมตร (ใช
ลูกรังใหม )
ชวงท่ี 2 กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 7,240 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินซีเมนตไมนอยกวา
 772.50 ลูกบาศกเมตร (ใช
ลูกรังใหม )

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน
N15 º  15' 4.14'',
E101º 25'0.25''
จุดสิ้นสุด
N 15 º 17 ' 19.59''
E101 º 25' 8.18''
ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน
N15 º14'38.38'',
E101º 25'37.43''
จุดสิ้นสุด
N15º 17' 41.02''
E101º 25' 59.65''

  21,100,000    21,100,000    21,100,000   21,100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

        ขอความเดิม (หนา 955) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 955) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

253 กอสรางถนนหินคลุก 
สายบานเทพนิมิตร 
หมูที่ 3 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
ใหมชัยพฤกษ ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและเสนทาง
เพื่อการเกษตรใหกับ
ประชาชน

กวาง 6 เมตร ยาว 6,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

N 776102
E 1692027

2,961,000 จํานวนของถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

การคมนาคมและ
การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความปลอดภัย
และสะดวกยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

253 กอสรางถนนหินคลุก 
สายบานเทพนิมิตร 
หมูที่ 3 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
ใหมชัยพฤกษ ตําบล
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
สํานัก
ตระครอ
อําเภอ
เทพารักษ

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
กวาง 6 เมตร ยาว 6,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ป 2562 - 2565
กวาง 6 เมตร ยาว 6,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ป 2561
N 776102
E 1692027
ป 2562 - 2565
จุดเริ่มตน  
47 P 776105   
1692082   
จุดสิ้นสุด   
47 P 776365   
1696033

2,961,000 2,961,000 2,961,000 2,961,000 2,961,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

        ขอความเดิม (หนา 957) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 957) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

87



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

254 กอสรางถนนหินคลุก 
สายบานวังกะทะ หมูที่
 9 ตําบลสํานักตะครอ
 เชื่อมบานโนนแหน 
ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและเสนทาง
เพื่อการเกษตรใหกับ
ประชาชน

กวาง 6 เมตร ยาว 5,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

N 777129
E 1690632

1,975,000 จํานวนของถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

การคมนาคมและ
การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความปลอดภัย
และสะดวกยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

254 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลติกคอนกรีต 
บานวังกะทะ หมูที่ 9 
ตําบลสํานักตะครอ 
(ตอจากงบพัฒนา
จังหวัด) -ถึงบานโนน
แหน หมูที่ 3 หนอง
แวง อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 330 เมตร จุดเริ่มตน
47 P 777261  
1689135 
จุดสิ้นสุด 
47 P 777364  
1688160

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

        ขอความใหม (หนา 957) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

        ขอความเดิม (หนา 957) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

256 กอสรางถนนหินคลุก
สายบานโนนสมบูรณ 
หมูที่ 7 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
เกาะลอย ตําบลหนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการใช
เสนทางคมนาคม

กวาง 6.00 เมตร ยาว 6,200
 เมตร

N 780636
E 1690890

3,098,000 จํานวนของถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมูที่บานและ
ระหวางตําบล

สํานักการชาง

256 กอสรางถนนหินคลุก
สายบานโนนสมบูรณ 
หมูที่ 7 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
เกาะลอย ตําบลหนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2562
กวาง 6.00 เมตร ยาว 6,200
 เมตร
ป 2563 - 2565
กวางเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 
6,200 เมตร

ป 2562
N 780636
E 1690890
ป 2563 - 2565
จุดเริ่มตน 
47 P 779267  
1694641  
จุดสิ้นสุด  
47 P 780549  
1690667

3,098,000 3,098,000 3,098,000 3,098,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 958) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

        ขอความใหม (หนา 958) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

258 ซอมแซมถนนลาดยาง
ผิวเรียบ (สายดานขุน
ทด-หนองแวง) บาน
ใหมเจริญธรรม หมูที่ 
10 ตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพารักษ 
เชื่อมบานวังโปง หมูที่
 6 ตําบลบานเกา 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 9.00 เมตร ยาว 
10,000 เมตร (ซอมบางสวน)

จุดเร่ิมตน
770433
1686616 
จุดสิ้นสุด
780511
1685145

   8,893,000 จํานวนของถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนสัญจรไป
มาดวยความ
สะดวกรวดเร็วและ
ลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

258 ปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจรถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 
ดานขุนทด – หนอง
แวง (ซอมบางสวน)  
จากบานใหมเจริญ
ธรรม หมูที่ 10 ตําบล
หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ เชื่อม บาน
วังโปง หมูที่ 6 อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองแวง
อําเภอ
เทพารักษ

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 9.00 เมตร ยาว 
10,000 เมตร

จุดเร่ิมตน
770433,
1686616
ถึง
780511,
1685145

   8,893,000     8,893,000     8,893,000    8,893,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 959) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 959) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

90



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

259 ซอมแซมถนนลาดยาง
ผิวเรียบ บานโนนทอง
 หมูที่ 5 ตําบลหนอง
แวง เชื่อมบานชุมชน
พัฒนา หมูที่ 6 ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 8.00 เมตร ยาว 6,500
 เมตร (ซอมบางสวน)

จุดเร่ิมตน
771043
1688954 
จุดสิ้นสุด
777558
1690905

     5,000,000 จํานวนของถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนสัญจรไป
มาดวยความ
สะดวกรวดเร็วและ
ลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

259 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยางสายบาน
โนนทอง หมูที่ 5  
ตําบลหนองแวง  - 
บานชุมชนพัฒนา  
หมูที่ 6  ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองแวง
อําเภอ
เทพารักษ

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6.00  เมตร ไหลทาง
ขางละ 1.00  เมตร หนา 5 
เซนติเมตร ยาว 5.151 
กิโลเมตร

จุดเริ่มตน
N15 º 15 '36.62''
E101º 32'24.82''
จุดสิ้นสุด
N15 º 17 '8.62''
E101 º34'8.61''

  13,831,000    13,831,000    13,831,000   13,831,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 959) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 959) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

264 กอสรางถนนหินคลุก 
สายบานศิลาทอง หมูที่
 10 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
วังโปง หมูที่ 6 ตําบล
บานเกา อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหการสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วและเพื่อ
เปนถนนเชื่อตอระหวาง
ตําบลและอําเภอ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000
 เมตร หนา 0.15  เมตร

N 779716
E 1689588

2,468,000 จํานวนของถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

ราษฎรไดใช
ประโยชนจาก
เสนทางในการ
สัญจรไปมาและใช
เฃื่อมตอระหวาง
ตําบล

สํานักการชาง

264 กอสรางถนนหินคลุก 
สายบานศิลาทอง หมูที่
 10 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม
บานวังโปง หมูที่ ๖ 
ตําบลบานเกา อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(พรอมปายโครงการ)

จุดเริ่มตน
47 P 779719   
1689561  
จุดสิ้นสุด  
47 P 779209   
1687705

2,468,000 2,468,000 2,468,000 2,468,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 962) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 962) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

92



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

265 กอสรางถนนยกคันดิน 
(สายหัวสระ-หนอง
กราด) บานหัวสระ 
หมูที่ 4 ตําบลสํานัก
ตะครอ อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
หนองกราด หมูที่ 3 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อกอสรางถนน
เชื่อมตอระหวางตําบล

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,500
 เมตร หนา 0.30 เมตร ไหล
ทางขางละ 1 เมตร

N 776592
E 1692410

748,000 จํานวนของถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนไดใช
ประโยชนจาก
เสนทางสัญจรไป
มาระหวางตําบล

สํานักการชาง

265 กอสรางถนนยกคันดิน
ตอเนื่องบานหัวสระ 
หมูที่ 4 ตําบลสํานัก
ตะครอ  - หนองกราด
 หมูที่ 3 ตําบลหนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.30 เมตร ไหล
ทางขางละ  1 เมตร

จุดเริ่มตน 
47 P 777405   
1694928  
จุดสิ้นสุด   
47 P 778859   
1694381

748,000 748,000 748,000 748,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 962) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

        ขอความใหม (หนา 962) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

267 กอสรางถนนลาดยาง 
บานเทพนิมิตร หมูท่ี 3
 ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
เชื่อมบานเกาะลอย 
ตําบลหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และขนถายผลผลิต
ทางการเกษตร 
2.เพื่อเปนถนนเชื่อม
ระหวางตําบล

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,305
 เมตร

N 776102
E 1692027

12,265,000 จํานวนของถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และระหวางตําบล

สํานักการชาง

267 กอสรางถนนลาดยาง 
บานเทพนิมิตร หมูท่ี 3
 ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา 
ถึง บานเกาะลอย หมู
ที่ ๑๐ ตําบลหนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตรยาว 5,305 
เมตร พรอมปายโครงการ

จุดเริ่มตน 
47 P 776105  
1692082  
จุดสิ้นสุด  
47 P 776365  
1696033

12,265,000 12,265,000 12,265,000 12,265,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 963) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 963) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

94



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

268 กอสรางถนนลาดยาง 
บานหัวสระ หมูที่ 4 
ตําบลสํานักตะครอ 
เชื่อมตําบลหนองกราด
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ 1.เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
และขนถายผลผลิต
ทางการเกษตร 
2.เพื่อเปนถนนเชื่อม
ระหวางตําบลและอําเภอ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,305
  เมตร

N 776592
E 1692410

12,265,000 จํานวนของถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมูที่บานและ
ระหวางตําบลและ
อําเภอ

สํานักการชาง

268 กอสรางถนนลาดยาง 
บานหัวสระ หมูที่ 4 
ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ ถึง 
บานเกาะลอย หมูที่ 
๑๐ ตําบลหนองกราด
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
สํานัก
ตะครอ
อําเภอ
เทพารักษ

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 5,305 
เมตร พรอมปายโครงการ

จุดเริ่มตน  
47 P 776586   
1692411  
จุดสิ้นสุด 
47 P 778067   
1697005

12,265,000 12,265,000 12,265,000 12,265,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 963) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 963) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

95



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

271 กอสรางถนน คสล. 
จากบานโคกใหญ
พัฒนา หมูที่ 11 
ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง ถึง
บานโนนทัน หมูที่ 19
 ตําบลคูขาด อําเภอคง
 จังหวัดนครราชสีมา

โนนแดง เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ผิว
จราจรไมนอยกวา 4,000 ตร.
ม. ตามแบบที่ อบต.กําหนด

จุดเร่ิมตน 
N15262731
E102274430 
จุดสิ้นสุด
N15262776
E102273249 

2,000,000 ถนน คสล. กวาง
 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรระหวาง
ตําบล

สํานักการชาง

271 กอสรางถนน คสล. 
เชื่อมระหวางตําบล 
หมูที่ 11 บานโคก
ใหญพัฒนา ตําบลโนน
ตาเถร อําเภอโนนแดง
 ไป หมูที่ 19  บาน
โนนทัน ตําบลคูขาด 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
โนนตา
เถร
อําเภอ
โนนแดง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ผิว
จราจรไมนอยกวา 4,000 
ป 2562-2565
กวาง 5 เมตร ยาว 165 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 825  
ตารางเมตร  ไหลทางหินคลุก

จุดเริ่มตน   
N15 26  29.40"
E102 27  44.54"
จุดสื้นสุด  
N15 26  27.19"
E10227  39.27"

2,000,000 491,000 491,000 491,000 491,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 964) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 964) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

273 ซอมสรางถนน คสล. 
บานหนองบัว หมูที่ 2 
เทศบาลตําบลวังหิน 
อําเภอโนนแดง เชื่อม
บานโนนกระหาด หมูที่
 11 ตําบลนางรํา 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนแดง เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กวาง 5 เมตร ยาว 700 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 3,500 
ตร.ม. พรอมลงไหลทางหินคลุก
 2 ดาน

จุดเร่ิมตน
48P 0249950
UTM 1717750
จุดสิ้นสุด
48P
0249950
UTM 1714944

1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 จํานวนของการ
กอสราง

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

273 ซอมสรางถนน คสล. 
บานหนองบัว หมูที่ 2
 ตําบลวังหิน เชื่อม
บานโนนกระหาด 
ตําบลนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.วังหิน
อําเภอ
โนนแดง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
กวาง 5 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
กอสรางไมนอยกวา 3,500 
ตร.ม. พรอมลงไหลทางหิน
คลุก 2 ดาน
ป 2562-2565
กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว   
๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.
พ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  
๕๐,๐๐๐  ม. พรอมลงไหล
ทางหินคลุก  ๒  ดาน

จุดเร่ิมตน
48p 
240900.43 utm
1714692.37
จุดสิ้นสุด
48p 
241976.18 utm
1714984.88

1,990,000 2,800,000   2,800,000 2,800,000 2,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 965) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

   ขอความเดิม (หนา 965) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

274 กอสรางถนน คสล.
บานหนองจาน หมูที่ 
4 ตําบลหนองหวา -
เขตบานฝาผนัง หมูที่ 
1 ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
2,832 เมตร หนา 0.12 เมตร

จุดเร่ิมตน
N15405828
E102340412
จุดสิ้นสุด
N15405828
E102402753

5,705,000  5,705,000   5,705,000     5,705,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผูใชถนนสัญจร
ไปมารอยละ 70

ประชาชนมีถนนที่
สมารถสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

สํานักการชาง

274 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
จาน หมู 4 ตําบล
หนองหวา (บานนาง
ภควดี โหมดนอก - 
เขตบานฝาผนัง) หมู 1
 ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนอง
หวา
อําเภอ
บัวลาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561 - 2562
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
2,832 เมตร หนา 0.12 เมตร
ป 2563 - 2565
กวาง 5 เมตร ยาว 2,832 
เมตร คสล. หนา 0.15 เมตร
 พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
0.30 เมตร

ป 2561 - 2562
จุดเร่ิมตน
N15405828
E102340412
จุดสิ้นสุด
N15405828
E102402753
ป 2563 - 2565
จุดเริ่มตน 
N15.682694 
E102.567306  
จุดสิ้นสุด 
N15.672233 
E102.545207

5,705,000  5,705,000   9,500,000    9,500,000    9,500,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 965) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

        ขอความใหม (หนา 965) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

278 กอสรางถนนคสล.
สายบานปาหวาย หมู
ที่ 4 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย - 
บานคึมมวง หมูที่ 13
 ตําบลบัวใหญ อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว ยาว 
2,055 เมตร พรอมไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร

จุดเร่ิมตน
X2294338
Y17297597
จุดสิ้นสุด
X2278828
Y17287808

  1,500,000    1,500,000      1,500,000      1,500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผูใชถนนสัญจร
ไปมารอยละ 80

ประชาชนมีถนนที่
สมารถสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

สํานักการชาง

278 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ปาหวาย หมูที่ 4 
ตําบลบัวลาย อําเภอ
บัวลาย - บานคึมมวง 
หมูที่ 13 ตําบลบัว
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บัว
ลาย
อําเภอ
บัวลาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561 - 2562
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว ยาว 
2,055 เมตร พรอมไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร
ป 2563 - 2565
กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 725 เมตร ไหล
ทางหินคลุกบดอัดแนน หนา 
0.15 เมตร กวางขางละ 
0.20 เมตร

ป 2561 - 2562
จุดเร่ิมตน
X2294338
Y17297597
จุดสิ้นสุด
X2278828
Y17287808
ป 2563 - 2565
จุดเริ่มตน 
N229438.8  
E228610.8 
จุดสิ้นสุด
N1729758.7 
E1728977.9

  1,500,000    1,500,000     2,000,000     2,000,000    2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 967) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 967) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

279 กอสรางถนน คสล.
สาย บานดอนหัน หมู
ที่ 8 ตําบลบัวลาย 
อําเภอบัวลาย -บาน
สามเมือง หมูที่ 1 
ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
3,300 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทาง ขางละ
0.50 ม.

จุดเร่ิมตน
X2319879
Y17302554
จุดสิ้นสุด
X2327617
Y17279278

     812,500       812,500        812,500        812,500 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผูใชถนนสัญจร
ไปมารอยละ 70

ประชาชนมีถนนที่
สมารถสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

สํานักการชาง

279 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ดอนหัน หมู 8 ตําบล
บัวลาย อําเภอบัวลาย
 - บานสามเมือง หมูที่
 1 ตําบลสามเมือง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บัว
ลาย
อําเภอ
บัวลาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561 - 2562
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
3,300 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมไหลทาง ขางละ
0.50 ม.
ป 2563 - 2565
กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 725 เมตร ไหล
ทางหินคลุกบดอัดแนน หนา 
0.15 เมตร กวางขางละ 
0.20 เมตร

ป 2561 - 2562
จุดเร่ิมตน
X2319879
Y17302554
จุดสิ้นสุด
X2327617
Y17279278
ป 2563 - 2565
จุดเริ่มตน 
N231988.9 
E232329.8  
จุดสิ้นสุด 
N1730250.7  
E1729606.10

     812,500       812,500 2,000,000    2,000,000    2,000,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 967) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

        ขอความใหม (หนา 967) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

282 กอสรางถนน คสล. 
สายบานวังโพน หมูที่ 
2 ตําบล บัวลาย 
อําเภอบัวลาย  -บาน
หนองหญาปลอง 
ตําบลหนองแวงโสก
พระ อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน

บัวลาย เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่สามารถใชสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางขางละ 0.50เมตร

จุดเร่ิมตน
X2364092
Y17362320
จุดสิ้นสุด
X2366048
Y17371474

     150,000       150,000        150,000        150,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผูใชถนนสัญจร
ไปมารอยละ 70

ประชาชนมีถนนที่
สมารถสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

สํานักการชาง

282 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานวัง
โพน หมู 2 ตําบลบัว
ลาย อําเภอบัวลาย - 
บานหนองหญาปลอง 
หมูที่ 12 ตําบลหนอง
แวงโสกพระ อําเภอพล
 จังหวัดขอนแกน

อบต.บัว
ลาย
อําเภอ
บัวลาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางขางละ 0.50เมตร
ป 2562 - 2565
กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 725 เมตร ไหล
ทางหินคลุกบดอัดแนน หนา 
0.15 เมตร กวางขางละ 
0.20 เมตร

ป 2561
จุดเร่ิมตน
X2364092
Y17362320
จุดสิ้นสุด
X2366048
Y17371474
ป 2562 - 2565
จุดเริ่มตน 
N15.4125  
E102.3226 
จุดสิ้นสุด
N15.4158 
E102.3232

     150,000     2,000,000      2,000,000      2,000,000     2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

      ขอความเดิม (หนา 968) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 968) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

340 กอสรางถนนลาด ยาง
สายบานทุงหัวขวาน 
หมูที่ 5 ตําบลสารภี 
เชื่อมตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหราษฎรไดรับ
ความสะดวกสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง ๖ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร

จุดเร่ิมตน 
N 1478695
E 10241017
จุดสิ้นสุด
N 1477069
E 10238599

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

340 กอสรางถนนลาดยาง 
ชนิดAsphaltic 
concrete สายบาน
ทุงหัวขวาน หมูที่ 5 
ตําบลสารภี เชื่อมกับ
บานถนนหัก หมูที่ 4 
ตําบลบานใหม อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
สารภี
อําเภอ
หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
กวาง ๖ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร
ป 2562 - 2565
กวาง 5 เมตร ยาว2,450 
เมตร

ป 2561
จุดเร่ิมตน 
N 1478695
E 10241017
จุดสิ้นสุด
N 1477069
E 10238599
ป 2562 - 2565
จุดเริ่มตน
N14.78695
E102.41017
จุดสิ้นสุด
N14.77069
E102.38599

8,100,000    5,298,000     5,298,000     5,298,000    5,298,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 994) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 994) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

341 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานสระ
ซาง หมูที่ 5 ตําบลไทย
เจริญ - บานปรางค
ประเสริฐ หมูที่ 7  
ตําบลบานใหม อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนใชในการคมนาคม
ไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. กวาง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
2,600 เมตร

632908N
226842E
1632724N
223815E

8,070,000 8,070,000 รอยละของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

341 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานสระ
ซาง หมูที่ 5 ตําบลไทย
เจริญ อําเภอหนอง
บุญมาก ถึงบาน
ปรางคประเสริฐ  หมูที่
 7 ตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ไทยเจริญ
อําเภอ
หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 2,410 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเร่ิมตน
226657 E  
1632918 N  
จุดสิ้นสุด  
223813 E 
1632724 N

7,505,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

        ขอความเดิม (หนา 995) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 995) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

350 กอสรางถนนลาดยาง
จากสนามกีฬา บาน
โนนขี้ตุน หมูที่ 9 
ตําบลสารภี เชื่อม
ตําบลสีสุก อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลท
ติก กวาง 6 เมตร ยาว 1,650
 เมตร พรอมวางทอ คสล. Ø 
0.80 เมตรจํานวน 2 จุดๆละ
 7 ทอน

จุดสิ้นสุด
N 1484105
E 10239273
จุดสิ้นสุด
E 1485374
E 10238498

4,455,000 4,455,000 4,455,000 4,455,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจรมาก
ขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

350 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสนาม
กีฬา บานโนนขี้ตุน 
หมูที่ 9 ตําบลสารภี 
อําเภอหนองบุญมาก 
ถึงเขตบานวังวารี 
หมูที่ 5 ตําบลสีสุก 
อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
สารภี
อําเภอ
หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 1, 650 
เมตร พรอมวางทอคสล. Ø 
0.80 เมตรจํานวน 2 จุดๆละ
 7 ทอน

จุดเร่ิมตน       
N14.84105 
E102.39273 
จุดสิ้นสุด  
N14.85374  
E 102.38498

  4,720,000   4,720,000     4,720,000     4,720,000    4,720,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 998) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

        ขอความใหม (หนา 998 ) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

417 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองน้ําใส หมูที่
 5 ตําบลบานวัง 
เชื่อมบานคูเมือง หมูที่
 3 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหถนนมีมาตรฐาน
สําหรับการคมนาคม
และสําหรับใชในการ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรของประชาชน

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,200
 เมตร หนา 0.15  เมตร

N 15.179462
E 101.924522

  2,773,680    2,773,680      2,773,680      2,773,680 รอยละหรือ
จํานวน 
ครัวเรือนที่ได
ความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
ในการคมนาคม

ประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สะดวกรวดเร็ว

สํานักการชาง

417 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
หนองน้ําใส หมูที่ 5 
ตําบลบานวัง - บานคู
เมือง หมูที่ 3 ตําบล
บัลลังก อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
บานวัง
อําเภอ
โนนไทย

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีต
ไมนอยกวา 1,050 ลบ.ม. 
คิดเปนพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 7,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
814373 
1679999
จุดสิ้นสุด
813865
1681098

4,079,300 4,079,300 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,025 ) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

        ขอความใหม (หนา 1,025) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผลเปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

424 กอสรางถนน คสล 
บานหนองโสมง หมูที่
 6  ตําบลอุดมทรัพย -
 บานบุไทร หมูที่ 4 
ตําบลไทยสามัคคี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

วังน้ํา
เขียว

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 
เปนการเชื่อมระหวาง
ตําบล

กวาง 7 เมตร ยาว 2,800  
เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

N14.504619 
E101.972159 
N14.367538 
E101.897437

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละ 80 
ประชาชนมีความ
 พึงพอใจ

ประชาชนมี
เสนทางในการ
ขนสงสินคาทางการ
เกษตรที่สะดวก
รวดเร็ว สงผลดีตอ
คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจในพื้นที่

สํานักการชาง

424 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายบานหนองโสมง 
หมูที่ 6 ตําบลอุดม
ทรัพย  ถึงบานบุไทร 
หมูที่ 4 ตําบลไทย
สามัคคี อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
อุดม
ทรัพย
อําเภอ
วังน้ํา
เขียว

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
กวาง 7 เมตร ยาว 2,800  
เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ป 2562 -2562
กวาง 7.00 เมตร ยาว  
2,950.00 เมตร  หนา 5 
เซนติเมตร  พื้นท่ีรวมไมนอย 
กวา 20,650  ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
14.504948
101.972167
จุดสิ้นสุด
14.368100
101.900330

10,000,000 9,872,000 9,872,000 9,872,000 9,872,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 1,028) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

   ขอความเดิม (หนา 1,028) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

426 ซอมสราง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟลทติก บาน
ราษฎรพัฒนา หมูที่ 6
 ตําบลบานราษฎร 
เชื่อมบานโคกสูง หมูที่
 3 ตําบลสระตะเคียน
 อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อทําการซอมสราง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟลทติกคอนกรีต สาย
บานราษฎร หมูที่  ๖ 
ตําบลบานราษฎร เชื่อม
บานโคกสูง ตําบลสระ
ตะเคียน อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกวาง 7 เมตร 
ยาว 4,275 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1 เมตร พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย

จุดเร่ิมตน
UTM 48N 
E 206589 
N 1575134
จุดสิ้นสุด
UTM 48N 
E 205959 
N 1573388

10,009,000 รอยละ 60 ของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

สํานักการชาง

426 ซอมสราง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟลทติกสายบาน
ราษฎรพัฒนา หมูที่ 6 
 ตําบลบานราษฎร 
เชื่อมบานโคกสูง  หมูที่
 3  ตําบลสระตะเคียน
 อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
บาน
ราษฎร
อําเภอ
เสิงสาง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 4,275 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร พรอมปายโครงการ 1 
ปาย

จุดเริ่มตนUTM 
0224820 
1585575 
จุดสิ้นสุดUTM
0226054
1587401

10,009,000 10,009,000 10,009,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,029) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,029) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

427 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลติค
คอนกรีต 
สาย อบจ.นม.02308
 บานหนองไทร หมูที่ 
4 ตําบลลําเพียก 
อําเภอครบุรี เชื่อม
บานโปงคอก หมูที่ 14
 ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กวาง 6 เมตร  ยาว 2,285 
เมตร

จุดเร่ิมตน 
X=216288
Y=1585964  
จุดสิ้นสุด 
X=215627
Y=1587900

6,649,000 รอยละ 60 ของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

สํานักการชาง

427 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต 
อบจ.นม. หมายเลข 
๐๒๓๐๘ จากบาน
หนองไทร หมูที่ 4 
ตําบลลําเพียก  
อําเภอครบุรี - บาน
โปงคอก หมู 14 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
โนน
สมบูรณ
อําเภอ
เสิงสาง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 2,285 
เมตร

จุดเร่ิมตน
X=216288
Y=1585964
จุดสิ้นสุด
X=215627
Y=1587900

7,965,000 7,965,000 7,965,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,030) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,030) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

433 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติคคอนกรีตสายจาก
บานซับพงโพด หมูที่ 
11 ตําบลโนนสมบูลย 
เชื่อมเทศบาลตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กวาง 5 เมตร ยาว 485 เมตร จุดเร่ิมตน
X=223825
Y=1588543 
จุดสิ้นสุด
X=223338
Y=1588586

1,239,000 รอยละ 60 ของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

สํานักการชาง

433 ซอมสราง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟลทติก 
คอนกรีตสายจากบาน
ซับพงโพด หมูที่ 11 
ตําบลโนนสมบูรณ - 
เขตเทศบาลตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
โนน
สมบูรณ
อําเภอ
เสิงสาง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 485 เมตร จุดเร่ิมตน
X=223825
Y=1588543
จุดสิ้นสุด
X=223338
Y=1588586

1,453,000 1,453,000 1,453,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,032) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,032) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

109



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

434 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
เตาเหล็ก หมูที่ 4 
ตําบลกุดโบสถ เชื่อม 
อบต.สระตะเคียน 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง 1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
2,700 เมตร

จุดเร่ิมตน
0229749
1594890
จุดสิ้นสุด
0229797
1593302

9,720,000  การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักการชาง

434 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
เตาเหล็ก หมูที่ 4  
ตําบลกุดโบสถ เชื่อม 
บานสระตะคียน หมูที่
 1 ตําบลสระตะเคียน
 อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(ตอจาก คสล.เดิม)

อบต.กุด
โบสถ 
อําเภอ
เสิงสาง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
2,700 เมตร
ป 2562-2563
กวาง 6.00 เมตร   ยาว 
1,910.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเร่ิมตน
0229748
1594889
จุดสิ้นสุด
0229652
1594296

9,720,000 6,876,000 6,876,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,033) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,033) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

437 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจาก
เขตเทศบาลตําบลโนน
สมบูรณ เชื่อมบานวัง
คลา หมูที่ 5  ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 360
 เมตร หนา 0.15 เมตร 

จุดเร่ิมตน
X=223825
Y=1588543 
จุดสิ้นสุด
X=223338
Y=1588586

1,052,000 รอยละ 60 ของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

สํานักการชาง

437 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจาก
เขตเทศบาลตําบลโนน
สมบูรณ - บานวังคลา 
 หมูที่ 5  ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
โนน
สมบูรณ
อําเภอ
เสิงสาง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 360 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ี 1,800 ตารางเมตร

จุดเร่ิมตน
 X=224513
Y=1587270
จุดสิ้นสุด
X=224865
Y=1587248

1,170,000 1,170,000 1,170,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,185) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,185) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

439 กอสรางถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ (เคปซีล)
 บานหนองสนวน หมู
ที่ 5 ตําบลกุดโบสถ 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา(สายทาง
สระน้ําสาธารณะ ศาล
ปูตา) เชื่อมอําเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย

เสิงสาง 1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง  6 เมตร
 ยาว 1,200.00 เมตร
ชวงท่ี 2  ขนาดกวาง 8 เมตร
 ยาว 3,000 เมตร

จุดเร่ิมตน
0236183
1601208
จุดสิ้นสุด
0238017
1604802

12,800,000 การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักการชาง

439 กอสรางถนนลาดยาง 
บานหนองสนวน หมูที่
 5 (สายทางสระน้ํา
สาธารณะ (ศาลปูตา) 
บานหนองสนวน 
ตําบลกุดโบสถ–ไป
ตําบลโนนสุวรรณ 
อําเภอโนนสุวรรณ)

อบต.กุด
โบสถ
อําเภอ
เสิงสาง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง  6 เมตร 
ยาว 1,200.00 เมตร
ชวงที่ 2  ขนาดกวาง 8 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร
ป 2563
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6.00 เมตร
 ยาว 1,200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 8.00 เมตร
 ยาว 1,605.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

จุดเร่ิมตน
0236930
1604909
จุดสิ้นสุด
0237011
1603233

12,800,000 8,016,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,035) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,035) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

440 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
โจด หมูที่ 8 ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายทางตรงขาม 
อบต.กุดโบสถ) เชื่อม
อําเภอปะคํา จังหวัด
บุรีรัมย

เสิงสาง 1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเร่ิมตน
0234692
1596896
จุดสิ้นสุด
0236795
1595432

10,800,000 การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักการชาง

440 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
โจด หมูที่ 8 ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายทางตรงขาม 
อบต.กุดโบสถ) เชื่อม
อําเภอปะคํา จังหวัด
บุรีรัมย

อบต.กุด
โบสถ
อําเภอ
เสิงสาง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร   ยาว 
3,000.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
0234690
1596897
จุดสิ้นสุด
0237535
1595066

10,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,035) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,035) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

462 กอสรางถนนหินคลุก
สายบานไผ หมูที่ 4 
ตําบลจระเขหิน เชื่อม
บานซับหญาคา หมูที่ 
14 ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ครบุรี 1.เพื่อพัฒนาถนนเชื่อม
ระหวางตําบล
2.เพื่อการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรของ
ประชาชน

กวาง 6.00 เมตร ยาว 9,000
 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเร่ิมตน
(โซน 48 P)
X 198193
Y1605304
จุดสิ้นสุด
(โซน 48 P)
X 196117
Y1602003

3,000,000 รอยละความพึง
พอใจ 80 ของ
ประชาชนที่ใช
ถนน

1.การสัญจรไป
มาระหวาตําบล
สะดวก และรวดเร็ว
2.การขนสง
ผลผลิตทาง
การเกษตรสะดวก 
และรวดเร็ว

สํานักการชาง

462 กอสรางถนนหินคลุก
สายบานไผ หมูที่ 4 
ตําบลจระเขหิน เชื่อม
บานซับหญาคา หมูที่ 
14 ตําบลบานใหม  
อําเภอครบุรี  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
จระเขหิน
อําเภอคร
บุรี

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
(โซน 48 p)
X=197749
Y=1604755
จุดสิ้นสุด
(โซน 48 p)
X=197069
Y=1603838

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,044 ) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

        ขอความใหม (หนา 1044) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

474 กอสรางถนน คสล. 
สายจากบานนาง
ประนอม บานหนอง
เครือชุด หมูที่ 7 
ตําบลลําคอหงษ 
อําเภอโนนสูง เชื่อม
บานถนนโพธิ์ หมูที่ 5
 ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อพัฒนาผิวการจราจร
ใหมีความคงทนและได
มาตรฐาน และสะดวก
ในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน

ขนาดกวาง 5  เมตร  ยาว 
1,000  เมตร  หนา 0.15  
เมตร

จุดเร่ิมตน   
N 15.26083
E 102.17729
จุดสิ้นสุด    
N 15.25954
E 102.16771

2,600,000    รอยละความพึง
พอใชของ
ประชาชนไม
นอยกวารอยละ 
65

 ถนนมีผิว
การจราจรที่ดี
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

สํานักการชาง

474 กอสรางถนน คสล. 
สายจากบานนาง
ประนอม บานหนอง
เครือชุด หมูที่ 7 
ตําบลลําคอหงษ 
อําเภอโนนสูง เชื่อม
บานถนนโพธิ์ หมูที่ 5
 ตําบลถนนโพธิ์ 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ลําคอ
หงษ
อําเภอ
โนนสูง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
กวาง 5  เมตร ยาว 1,000  
เมตร หนา 0.15  เมตร 
ป 2562-2565
กวาง 5  เมตร ยาว 1,100  
เมตร หนา 0.15  เมตร

ป 2561
จุดเริ่มตน   
N 15.26083
E 102.17729
จุดสิ้นสุด    
N 15.25954
E 102.16771
ป 2562-2565
N 0196831
E 1688979

2,600,000   2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความใหม (หนา 1,048) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

557 กอสรางถนนลาดยาง 
บานกุดขมิ้น หมูที่ 3 
ตําบลหนองตะไก 
เชื่อมบานบุตาตอง 
หมูที่ 7 ตําบลนากลาง
 อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.20 เมตร

จุดเร่ิมตน
 47 P
812229 E 
1637291 N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
81206 E 
1637582 N

2,125,000 2,125,000 2,125,000 2,125,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

557 กอสรางถนนลาดยาง 
บานกุดขมิ้น หมูที่ 3 
ตําบลหนองตะไก 
เชื่อมบานบุตาตอง 
หมูที่ 7 ตําบลนากลาง
 อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองตะ
ไก
อําเภอ
สูงเนิน

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
47P
809957.97 W
1643452.16N
จุดสิ้นสุด 
47P
810137.65W
1644244.87 N

2,125,000 2,125,000 2,125,000 2,125,000 2,125,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,079) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,079) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

558 กอสรางถนนลาดยาง 
บานสวนปา หมูที่ 9 
(ทางหลวง 24)  
ตําบลหนองตะไก 
เชื่อมบานหนองเบน 
ตําบบลมะเกลือเกา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 9.00 เมตร 5,000 
เมตร หนา 0.20 เมตร

จุดเร่ิมตน
47 P 
807318 E 
1639456 N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
807307 E 
1639095 N

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

558 กอสรางถนนลาดยาง 
บานสวนปา หมูที่ 9 
(ทางหลวง 24)  
ตําบลหนองตะไก 
เชื่อมบานหนองเบน 
ตําบบลมะเกลือเกา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองตะ
ไก
อําเภอ
สูงเนิน

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 9.00 เมตร ยาว 5,000
 เมตร หนา 0.20 เมตร

จุดเริ่มตน
47P
807317.23W
1639455.33N
จุดสิ้นสุด 
47P
807955.97W
1634706.92 N

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

        ขอความเดิม (หนา 1,080) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,080) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

572 กอสรางถนน คสล.
บานหลุงประดู หมูที่ 1
 ตําบลหลุงประดู 
เชื่อมตําบลหินดาด 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวย
แถลง

เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเร่ิมตน
15.029864
102.557630
จุดสิ้นสุด
 15.01809
102.560259

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว รอยละ 
80 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด

ประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก

สํานักการชาง

572 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายทาง
บานหลุงประดู  หมูที่ 
 1 ตําบลหลุงประดู  
เชื่อม บานหินดาด 
หมูที่ 1 ตําบลหินดาด
 อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หลุง
ประดู
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร  ยาว 500
  เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางขางละ  0.50 เมตร 
 หรือไดพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 2,500 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
15.023252,
102.559306
จุดสิ้นสุด
15.018323,
102.56039

1,428,000 1,428,000 1,428,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,086) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,086) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

574 กอสรางถนนลาดยาง 
บานหนองปรือ หมูที่ 
6 - บานโคกเพชร หมู
ที่ 10 บานกูศิลาขันธ
 หมูที่ 6 ตําบลหลุง
ประดู เชื่อมบานคอก
ควาย หมูที่ 6 ตําบล
เมืองพลับพลา อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวย
แถลง

เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

กอสรางถนนลาดยาง  ขนาด
กวาง 6 ม. ไหลทางกวางขาง
ละ 0.50 ม.  ยาว 6,000 ม.

จุดเร่ิมตน
15.084235  
102.540989 
จุดสิ้นสุด 
15.085312  
102.610232

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว รอยละ 
80 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด

ประชาชนสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก

สํานักการชาง

574 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายทาง
บานกูศิลาขันธ  หมูที่ 
 4 ตําบลหลุงประดู  
เชื่อม บานคอกควาย 
หมูที่ 6 ตําบลเมือง
พลับพลา

อบต.
หลุง
ประดู
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร  ยาว 560
  เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางขางละ  0.50 เมตร 
 หรือไดพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 2,800 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
15.080229,
102.605356
จุดสิ้นสุด
15.079921,
102.609945

1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

        ขอความเดิม (หนา 1,086) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,086) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

576 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองนา หมูที่ 8
 ตําบลงิ้ว เชื่อมบานกง
รถ หมูที่ 1 ตําบลกง
รถ อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนในการสัญจรท่ีดี 
2.เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

กอสรางถนนหินคลุก  กวาง 6
 ม. ยาว 3,600 ม. หนา 
0.10 ม.

15.07711  
102.72860

1,136,000 ถนนหินคลุกท่ี
เพิ่มขึ้น

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมูที่บานระหวาง
ตําบล

สํานักการชาง

576 กอสรางถนน คสล. 
จากบาน นายทิม รัก
บุญ บานหนองนาหมูที่
 ๘ ตําบลงิ้ว ถึงบานกง
รถ หมูที่ 1 ตําบลกง
รถ อําเภอหวยแถลง

อบต.งิ้ว
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง ๖ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

จุดเริ่มตน
E 15.075
N 102.728
จุดสิ้นสุด
E 15.045
N 102.735

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 11,000,000 11,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,087) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,087) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

577 กอสรางถนน คสล. 
จากบานจอมศรี หมูที่
 4 ตําบลงิ้ว เชื่อมบาน
โคกแค หมูที่ 7 ตําบล
กงรถ อําเภอหวยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนในการสัญจรท่ีดี 
2.เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

กอสรางถนน คสล. กวาง 4 ม.
 ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 
ม. ไหลทางตามสภาพพื้นที่

15.06502  
10270434

2,860,000 ถนน คสล. ที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมูที่บานระหวาง
ตําบล

สํานักการชาง

577 กอสรางถนน คสล. 
จากบานจอมศรี หมูที่
 4 ตําบลงิ้ว เชื่อมบาน
โคกแค หมูที่ 7 ตําบล
กงรถ อําเภอหวยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.งิ้ว
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
กอสรางถนน คสล. กวาง 4 
ม. ยาว 1,300 ม. หนา 
0.15 ม. ไหลทางตามสภาพ
พ้ืนท่ี
ป 2563-2565
กวาง 4  เมตร ยาว ๗๘๐ 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

ป 2561
15.06502  
10270434
ป 2563-2565
จุดเริ่มตน
E 15.059
N 102.707
จุดสิ้นสุด
E 15.053
N 102.710

2,860,000     2,420,000     2,420,000    2,420,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,087) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,087) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

580 กอสรางถนนลาดยาง
บานโนนรัง หมูที่ 7 
ตําบลงิ้ว เชื่อมบานไผ
นกเขา ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวย
แถลง

1. เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนในการสัญจรท่ีดี 
2. เพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

กวาง 5 ม. ยาว 1,100 ม. 
หนา 0.10 ม. ไหลทางตาม
สภาพพื้นที่

15.1022822
102.69084

3,025,000 3,025,000 ถนน ลาดยาง ที่
เพิ่มขึ้น

ราษฎรไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาภายใน
หมูที่บานระหวาง
ตําบล

สํานักการชาง

580 กอสรางถนน คสล. 
จากบานโนนรัง หมูที่ 
๗ ตําบลงิ้ว  ถึงบานไผ
นกเขา หมูที่ 3 ตําบล
หลุงตะเคียน อําเภอ
หวยแถลง

อบต.งิ้ว
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง ๕.00 เมตร ยาว ๗๐๐ 
เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร

จุดเริ่มตน
E 15.105
N 102.690
จุดสิ้นสุด
E 15.110
N 102.690

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,088) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,088) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

582 กอสรางถนน คสล. 
สายทาง อบจ. นม 
16007 (บานหินดาด
 หมูที่ 1 ตําบลหินดาด
 อําเภอหวยแถลง 
เชื่อมบานใหมโนนเต็ง
 หมูที่ 5 ตําบลหนอง
ขาม อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกและปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 3,588 ม. หนา 0.15 ม.
 ตามแบบมาตรฐานของ 
อบจ.นม.

15.235729  
102.1655033

11,495,952 เปนถนน คสล. 
กวาง 6 ม. ยาว 
3,588 ม.

1.การสัญจร
ภายในชุมชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 2.
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและมี
ความสุข

สํานักการชาง

582 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางอบ
จ.นม. 16007 (บาน
หินดาด - บานใหมโนน
เต็ง)

อบต.
หินดาด
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตรยาว 170 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

235729
1655033

       550,800 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,089) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,089) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

583 กอสรางถนน คสล. 
สายทาง อบจ.นม.
16203 บานหนอง
มวง หมูที่ 12 ตําบล
หินดาด เชื่อมบาน
หนองแสง หมูที่ 7 
ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกและปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 1,640 ม. หนา 0.15 ม.
 ตามแบบมาตรฐานของ 
อบจ.นม.

15.233265  
102.1660235

5,254,560 เปนถนน คสล. 
กวาง 6 ม. ยาว 
1,640 ม.

1.การสัญจร
ภายในชุมชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 2.
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและมี
ความสุข

สํานักการชาง

583 กอสรางถนน คสล. 
สายทาง อบจ.นม.
16203 บานหนอง
มวง หมูที่ 12 ตําบล
หินดาด เชื่อมบาน
หนองแสง หมูที่ 7 
ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หินดาด
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
กวาง 6 ม. ยาว 1,640 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ
มาตรฐานของ  อบจ.นม.
ป 2563
กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ป 2561
15.233265  
102.1660235
ป 2563
233491  
1662098

  5,254,560 3,240,000    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความใหม (หนา 1,090) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

       ขอความเดิม (หนา 1,090) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

585 กอสรางถนนลาดยาง
บานหนองจิก หมูที่ 6
 ตําบลหวยแถลง 
เชื่อมบานปรางค หมูที่
 10 ตําบลหินดาด 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวย
แถลง

เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

ถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6 ม.
 ยาว 2,000 ม. ไหลทางขาง
ละ 050 ม.

จุดเร่ิมตน
14.997873  
102.639724
จุดสิ้นสุด 
14.953081  
102.611662

10,000,000 ประชาชนทั้ง
สองตําบลไดรับ
ประโยชน

สภาพถนนเดิมเปน
ถนนหินคลุกไดรับ
การปรับปรุงเปน
ถนนที่มีความ
คงทนมากขึ้น

สํานักการชาง

585 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานหนอง
จิกหมูที่ 6 บานโคก
สวาง หมูที่ 11 
เชื่อมกับบานปรางค 
หมูที่ 11 ตําบลหิน
ดาด อําเภอหวยแถลง
 จังหวัดนครราชสีมา 
(อบจ.นม.16005)

อบต.
หวย
แถลง
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ชวงท่ี 1 กวาง 6 เมตร ยาว 
320 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ0.50 
เมตร 
ชวงท่ี 2 กวาง 6 เมตร ยาว 
695 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 
เมตร 
ชวงท่ี 3 กวาง 6 เมตร ยาว 
2,130 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ
 0.50 เมตร

-ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน 
N14.977838 
E102.639656
จุดสิ้นสุด
N 14.976233
E102.637304
-ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน
N 14.969695
E 102.634585
จุดสิ้นสุด
N 14.965782
E 102.630112
-ชวงที่ 3  จุดเริ่มตน
N 14.64604
E 102.629860
จุดสิ้นสุด
N 14.954664
E 102.615913

    8,001,100     8,001,100    8,001,100 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,090) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,090) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

589 กอสรางถนน คสล.
บานสระมะคา หมูที่ 5
 บานสรศักดิ์ หมูที่ 4 
บานกระทุมแทน หมูที่
 6 ตําบลหลุงตะเคียน
 อําเภอหวยแถลง 
เชื่อมนิคมสรางตนเอง
 ซอย 5 ตําบลรังกา
ใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

หวย
แถลง

- เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.

15.102
102.630 
15.156
102.6584

5,640,000 5,640,000 5,640,000 5,640,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนนที่
ดีในการสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

589 กอสรางถนนคอนกรีต
เชื่อมตอระหวางบาน
สระมะคา หมูที่ 5 ,
บานสรศักด์ิ หมูที่ 4 
บานหกระทุมแทน 
หมูที่ 8 ตําบลหลุง
ตะเคียน  - บานนิคม
พัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลรังกาใหญ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หลุง
ตะเคียน
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร 
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.102
E 102.630
จุดสิ้นสุด
N 15.156
E 102.6584

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,092) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,092) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

590 กอสรางถนน คสล. 
บานไผนกเขา หมูที่ 3
 ตําบลหลุงตะเคียน 
เชื่อมบานโนนรัง หมูที่
 7 ตําบลงิ้ว อําเภอ
หวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวย
แถลง

เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน คสล. ขนาดกวาง 6 ม. 
ยาว 710 ม. หนา 0.15 ม.

15.115
102.683
15.107
102.690

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนนที่
ดีในการสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

590 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมตอ
ระหวางบานไผนกเขา
 หมูที่ 3 ตําบลหลุง
ตะเคียน - บานโนนรัง
 หมูที่ 7 ตําบลงิ้ว 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หลุง
ตะเคียน
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 7 เมตร ยาว 710 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร 
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.115
E 102.683
จุดสิ้นสุด
N 15.107
E 102.690

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,092) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,092) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

593 กอสรางถนน คสล.
บานโคกรักษ หมูที่ 11
 ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง 
เชื่อมบานหนองหญา
ขาว หมูที่ 11 ตําบล
นิคมสรางตนเอง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

หวย
แถลง

เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. 
ยาว 710 ม. หนา 0.15 ม.

15.112
102.577
15.118 
102.576

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนนที่
ดีในการสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

593 กอสรางถนนคอนกรีต
เชื่อมตอระหวางบาน
โคกรักษ หมูที่  ๑๑ 
ตําบลหลุงตะเคียน  - 
บานหนองหญาขาว 
หมูที่ 11 ตําบลนิคม
สรางตนเอง อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หลุง
ตะเคียน
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 710 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร 
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.112
E 102.577
จุดสิ้นสุด
N 15.118
E 102.576

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,093) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,093) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

594 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต บานสรศักด์ิ
 หมูที่ 4 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง เชื่อมบาน
หนองหญาขาว หมูที่ 
11 ตําบลนิคมสราง
ตนเอง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

หวย
แถลง

เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 6 ม. ยาว
 2,780 ม. หนา 0.15 ม.

15.123
102.627
15.121
102.615

12,487,000 12,487,000 12,487,000 12,487,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนนที่
ดีในการสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

594 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตเชื่อมตอ
ระหวางบานสรศักด์ิ 
หมูที่ ๔ ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง - บานหนอง
หญาขาว หมูที่ 11 
ตําบลนิคมสรางตนเอง
 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หลุง
ตะเคียน
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 2,870 
เมตร หนา 5 เซนติเมตร 
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.123
E 102.627
จุดสิ้นสุด
N 15.121
E 102.615

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,094) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

      ขอความใหม (หนา 1,094) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

595 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวแอสฟลติกคอนกรีต
 บานสายทอง หมูที่ 
12 ตําบลหลุงตะเคียน
 อําเภอหวยแถลง 
เชื่อมบานโนนไมแดง 
หมูที่ 5 ตําบลโบสถ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

หวย
แถลง

เพื่อใหการเดินทาง
สัญจรของประชาชน
สะดวกขึ้น

ถนนลาดยางแอสฟลติกคอนก
รีต ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 
2,780 ม. หนา 0.15 ม.

15.137
102.648
15.159
102.663

12,487,000 12,487,000 12,487,000 12,487,000 ประชาชนไดรับ
ประโยชน

ประชาชนมีถนนที่
ดีในการสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น

สํานักการชาง

595 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตเชื่อมตอ
ระหวางบานสายทอง 
หมูที่ 12 ตําบลหลุง
ตะเคียน อําเภอหวย
แถลง - บานโนน
ไมแดง หมูที่ 5  ตําบล
โบสถ อําเภอ
พิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หลุง
ตะเคียน
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร
ยาว 2,780 เมตร
หนา 5 เซนติเมตร ไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.137
E 102.648
จุดสิ้นสุด
N 15.159
E 102.663

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

        ขอความเดิม (หนา 1,094) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

      ขอความใหม (หนา 1,094) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

600 กอสรางถนน คสล. 
สายบานหนองแวง
นอย หมูที่ 11 ตําบล
เมืองพลับพลา เชื่อม
บานโคกซาด หมูที่ 9 
ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกและปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น

ถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. 
ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบมาตรฐานของ 
อบจ.นม.

15.2430808 
102.1671067

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วรอยละ 
80 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

600 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทาง
บานหนองแวงนอย
หมูที่ ๑๑ ตําบลเมือง
พลับพลา เชื่อมตอ
บานโคกซาด หมูที่ 9 
ตําบลหลุงตะเคียน 
อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
เมือง
พลับพลา
อําเภอ
หวย
แถลง

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว ๙๐๐ 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
X244442 
Y1670323   
จุดสิ้นสุด 
X243827
Y1671051

3,000,000    3,000,000    3,000,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,069) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,069) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

691 ซอมแซมถนนลาดยาง
จากบานไร หมูที่ 6 
ตําบลโนนทองหลาง 
อําเภอบัวใหญ ถึง ทาง
รถไฟ บานโคกเพ็ด 
หมูที่ 2 ตําบลเมืองคง
 อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา (เสนทาง
ลัดเขตเชื่อมตอ
ระหวางอําเภอบัวใหญ
 ถึง อําเภอคง)

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
และรวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร 
ระยะทางทั้งสิ้น 5,400 เมตร
 มีไหลทางกวางขางละ 1 เมตร

จุดเร่ิมตน
N 217576 
E 1714787
จุดสิ้นสุด
N 214696  
E1711192

15,660,000 รอยละ 80 
ประชาชนมีความ
 พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา

สํานักการชาง

691 ปรับปรุงถนนลาดยาง
จากบานไร หมูที่ 6 
ตําบลโนนทองหลาง 
อําเภอบัวใหญ - บาน
โคกเพ็ด หมูที่ 2 ตําบล
เมืองคง อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(เสนทางลัดเขต
เชื่อมตอระหวาง
อําเภอบัวใหญ - 
อําเภอคง)

อบต.
โนน
ทองหลาง
อําเภอ
บัวใหญ

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวางเฉลี่ย 6 เมตร ระยะ 
ทางทั้งสิ้น 3.50กิโลเมตร มี
ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร

จุดเริ่มตน
x = 216324
y = 1712441
จุดสิ้นสุด
x = 217583
y = 1714778
(โซน 48 P)

10,150,000 10,150,000 10,150,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,134) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,134) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

704 กอสรางถนนลาดยาง 
จากบานหนองเม็ก 
หมูที่ 9 ตําบลดานชาง
 ถึงบานน้ําออม ตําบล
บัวใหญ อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหราษฎรมีเสนทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
3,200 เมตร

เร่ิม 
N15640451 
E102415695
สิ้นสุด  
N15605693  
E102419257

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 รอยละ 80 
ประชาชนมีความ
 พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา

สํานักการชาง

704 กอสรางถนนลาดยาง 
จากบานหนองเม็ก 
หมูที่ 9 ตําบลดานชาง
 ถึงบานน้ําออม ตําบล
บัวใหญ อําเภอบัวใหญ
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ดานชาง
อําเภอ
บัวใหญ

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
3,200 เมตร
ป 2562 - 2565
กวาง 6 ม.  ยาว 3,850 ม. 
 หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 23,100
 ตร.ม

จุดเริ่มตน
15.640451
102.382929
จุดสิ้นสุด
15.60662
102.42051

9,600,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

        ขอความใหม (หนา 1,139) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

       ขอความเดิม (หนา 1,139) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

718 ซอมแซมถนน
ลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต บานหนอง
ตะไก ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมบานออยชาง 
ตําบลกุดจอก อําเภอ
บัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,416 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 20,496 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 15.590632°
E102.441780°
จุดสิ้นสุด
N 15.592766°
E102.458502°

2,000,000 2,700,000      2,000,000      1,660,000 รอยละ 80% 
ประชาชน 
สามารถใช
เสนทางคมนาคม
ไดอยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา

สํานักการชาง

718 ซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลตติกคอนกรีต
บานหนองตะไก หมูที่
 7 ตําบลบัวใหญ 
เชื่อมบานออยชาง 
หมูที่ 7 ตําบลกุดจอก 
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บัว
ใหญ
อําเภอ
บัวใหญ

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561-2562
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,416 เมตร หรือพื้นท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 20,496 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร
ป 2563-2565
กวาง 6 เมตร ยาว 2,080 
เมตร พรอมไหลทางกวาง เฉลี่ย
ขางละ 1.00 เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรรวมไมนอยกวา 
16,640 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
x15.590374
102.452151
จุดสิ้นสุด
15.591653
102.455787
ZONE 48

2,000,000 2,700,000 6,656,000 6,656,000 6,656,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,144) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

        ขอความใหม (หนา 1,144) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

721 กอสรางถนนลาดยาง
บานเกล็ดลิ้น หมูที่ 11
 (สายบานเกล็ดลิ้น-
เชื่อมตําบลโนน
สําราญ) ตําบลขุนทอง
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

บัวใหญ 1.เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อใหเกษตรกรใช
เปนเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร

กอสรางถนนลาดยางขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร

N 15697815
E 102339696

3,000,000 รอยละ 60 
ประชาชนมีความ
 พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา

สํานักการชาง

721 กอสรางถนนลาดยาง
บานเกล็ดลิ้น หมูที่ 11
 (สายบานเกล็ดลิ้น-
เชื่อมตําบลโนน
สําราญ) ตําบลขุนทอง
 อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ขุนทอง
อําเภอ
บัวใหญ

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร

จุดเริ่มตน
15.696560
102.340468
จุดสิ้นสุด
15.703295
102339308

3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,145) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,145) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

765 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต  
 คุมบานใหมน้ําพุ 
บานซับตะเคียน หมูที่
 10 ตําบลกลางดง 
เชื่อมตําบลพญาเย็น 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง เพื่อใหประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป-
มา ปลอดภัย และลด
อุบัติเหตุ

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,879 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 23,274 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเร่ิมตน
N 14.648686°
E101.223127°
จุดสิ้นสุด 
N 14.648919°
E101.232225°

1,800,000 2,000,000      2,000,000      1,850,000 ประชาชน
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคมสัญจร
ไดอยางสะดวก
ปลอดภัย จํานวน
 272 ครัวเรือน

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการจราจร

สํานักการชาง

765 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต  
 คุมบานใหมน้ําพุ 
บานซับตะเคียน หมูที่
 10 ตําบลกลางดง 
เชื่อมตําบลพญาเย็น 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.สีมา
มงคล
อําเภอ
ปากชอง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาวปละ 
1,000 เมตร

จุดเริ่มตน
740408E
1620676N
จุดสิ้นสุด
742275E
1620620N

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,163) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,163) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

136



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

768 กอสรางถนนลาดยาง 
บานมอทรายทอง หมู
ที่ 10 ตําบลวังไทร 
เชื่อมบานศาลเจา หมู
ที่ 12 ตําบลคลองมวง
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100
 เมตร

เร่ิมตน 
47 UTM
P0785062 
1623428 
สิ้นสุด 
47 UTM
P0786326
1623471

1,980,000 ถนนลาดยางยาว
 1,100 เมตร

ประชาชนสัญจรไป
มาดวยความสะดวก

สํานักการชาง

768 กอสรางถนนลาดยาง 
บานมอทรายทอง หมู
ที่ 10 ตําบลวังไทร 
เชื่อมบานศาลเจา หมู
ที่ 12 ตําบลคลองมวง
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.วัง
ไทร
อําเภอ
ปากชอง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100
 เมตร

จุดเริ่มตน
N144009.75
E1013848.24
จุดสิ้นสุด
N144015.29
E1013923.85

1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

        ขอความเดิม (หนา 1,164) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,164) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

769 กอสรางถนนลาดยาง 
บานหินดาด หมูที่ 5 
ตําบลวังไทร เชื่อม
บานหนองไทร หมูที่ 
11 ตําบลคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100
 เมตร

จุดเร่ิมตน
47 UTM
P0783071
1622305 
จุดสิ้นสุด  
47 UTM
P0783483
1621428

1,980,000 ถนนลาดยางยาว
 1,100 เมตร

ประชาชนสัญจรไป
มาดวยความสะดวก

สํานักการชาง

769 กอสรางถนนลาดยาง 
บานหินดาด หมูที่ 5 
ตําบลวังไทร เชื่อม
บานหนองไทร หมูที่ 
11 ตําบลคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.วัง
ไทร
อําเภอ
ปากชอง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100
 เมตร

จุดเริ่มตน
N144009.75
E513848.24 
จุดสิ้นสุด
N144015.29
E513923.85

1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,164) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,164) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

138



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

789 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานตําแย
 หมูที่ 3 ตําบล
กระเบื้องใหญ เชื่อม
บานสัมฤทธิ์ หมูที่ 1 
ตําบลสัมฤทธิ์ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อใหการคมนาคม

สะดวก

กวาง 4 เมตร ยาว 1,100 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเร่ิมตน
N1686035
E0226678 
จุดสิ้นสุด
N1686120
E0225758

2,470,000 2,470,000 2,470,000 2,470,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่รับ
ประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

789 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานตําแย
 หมูที่ 3 ตําบล
กระเบื้องใหญ เชื่อม
บานสัมฤทธิ์ หมูที่ 1 
ตําบลสัมฤทธิ์ 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
กระเบื้อง
ใหญ
อําเภอพิ
มาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 4 เมตร ยาว 3,180 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน  
N 1686034 
E 0226677
จุดสิ้นสุด
N 1685804
E0225387

11,500,000 11,500,000 11,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม  (หนา 1,172) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,172) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

791 กอสรางถนนดินผิว
จราจรหินคลุก บาน
โนนเสว หมูที่ 11 
ตําบลกระเบื้องใหญ 
เชื่อมบานดอนเขวา 
หมูที่ 2 ตําบลชีวาน  
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อใหการคมนาคม

สะดวก

กวาง 4 เมตร ยาว 2,700 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
วางทอระบายน้ํา

จุดเร่ิมตน
N1693440 
E0229560 จุดสิ้นสุด
N1693270 
E0230421

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่รับ
ประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

791 กอสรางถนนหินคลุก 
บานโนนเสว หมูที่ 11
 ตําบลกระเบื้องใหญ 
สายเชื่อมบานดอนเข
วา หมูที่ 2 ตําบลชี
วาน อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
กระเบื้อง
ใหญ
อําเภอพิ
มาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 4 เมตร 
ยาว 3,600 เมตร
หนา 0.15 เมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ํา

จุดเริ่มตน  
N 1693614 
E 0229379
จุดสิ้นสุด 
N 1696570 
E 0229206

3,300,000 3,300,000 3,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,173) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,173) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

794 กอสรางถนนลาดยาง 
บานหนองโสน หมูที่  
11 ตําบลหนองระ
เวียง เชื่อมตอตําบล
ธารละหลอด อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และขนสง
พืชผลทางการเกษตร

กวาง 5 เมตร ยาว 950 เมตร จุดเร่ิมตน
N1674571
E0223012
จุดสิ้นสุด
N1675363
E0222395

  6,000,000 รอยละ 75 
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และขนสงพืช
ทางการเกษตร
รวดเร็วขึ้น

ทําใหประชาชน
เดินทางสะดวก
และขนสงพืช
ทางการเกษตร
รวดเร็วขึ้น

สํานักการชาง

794 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองโสน หมูที่ 
11 ตําบลหนองระ
เวียงเชื่อม บานตูม 
หมูที่ 1 ตําบลธารละ
หลอด อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนองระ
เวียง
อําเภอพิ
มาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร  ยาว 950  
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเร่ิมตน
N 1674571 
E 0223012
จุดสิ้นสุด
N 1675363
E0222395

 950,000  950,000  950,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

        ขอความเดิม (หนา 1,175) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,175) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

795 กอสรางถนนลาดยาง
สายเพ็ชรมาตุคา บาน
หนองขาม หมูที่ 2 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย เชื่อม
บานมวง หมูที่ 7 
ตําบลหนองพลวง 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และขนสง
พืชผลทางการเกษตร

กวาง 6 เมตร ยาว 4,500 
เมตร

จุดเร่ิมตน
N1670169
E0224027
จุดสิ้นสุด
N1668819
E0220218

 30,000,000 รอยละ 75 
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และขนสงพืช
ทางการเกษตร
รวดเร็วขึ้น

ทําใหประชาชน
เดินทางสะดวก
และขนสงพืช
ทางการเกษตร
รวดเร็วขึ้น

สํานักการชาง

795 กอสรางถนน คสล. 
สายเพ็ชรมาตุคลา 
บานหนองบัวคํา หมูที่
 5 ตําบลหนองระเวียง
 ถึง บานบุ หมูที่ 8 
ตําบลหนองพลวง 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองระ
เวียง
อําเภอพิ
มาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 4,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเร่ิมตน
N 1670196
E 0224027
จุดสิ้นสุด
N 1668819
E 0220218

5,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความใหม (หนา 1,173) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

       ขอความเดิม (หนา 1,176) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

799 กอสรางถนน คสล. 
บานละหลอด หมูที่ 3
 ตําบลธารละหลอด 
เชื่อมบานโนนสะเดา 
หมูที่ 10 ตําบลหนอง
ระเวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อใหราษฎรตําบลธาร
ละหลอดและตําบล
ใกลเคียง มีเสนทาง
คมนาคม ขนสงสินคา
ทางการเกษตรอยาง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเร่ิมตน
E222929
N1678039
จุดสิ้นสุด
E224169
N1676665

  1,625,000    1,625,000      1,625,000      1,625,000 เสนทาง
คมนาคมที่เพิ่มขึ้น

ราษฎรตําบลธาร
ละหลอด มี
เสนทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

สํานักการชาง

799 กอสรางถนน คสล. 
บานละหลอด หมูที่ 3
 ตําบลธารละหลอด 
อําเภอพิมาย เชื่อม
บานโนนสะเดา หมูที่ 
10 ตําบลหนองระ
เวียง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ธารละ
หลอด
อําเภอพิ
มาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2562
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร
ป 2563-2565
กวาง 5  เมตร  
ยาว 500 เมตร   
หนา  0.15  เมตร 
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

ป 2562
จุดเริ่มตน
E222929
N1678039
จุดสิ้นสุด
E224169
N1676665
ป 2563-2565
จุดเริ่มตน
x 223566
y 1677259
จุดสิ้นสุด
x 223851
y 1676788

   1,625,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,177) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,177) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

800 กอสรางถนน คสล. 
บานโนนตูม ตําบลธาร
ละหลอด เชื่อมบาน
หนองโสน หมูที่ 11 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อใหราษฎรตําบลธาร
ละหลอดและตําบล
ใกลเคียง มีเสนทาง
คมนาคม ขนสงสินคา
ทางการเกษตรอยาง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเร่ิมตน
E221060
N1677443
จุดสิ้นสุด
E222601
N1674883

  1,625,000    1,625,000      1,625,000      1,625,000 เสนทาง
คมนาคมที่เพิ่มขึ้น

ราษฎรตําบลธาร
ละหลอด มี
เสนทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

สํานักการชาง

800 กอสรางถนน คสล. 
บานโนนตูม ตําบลธาร
ละหลอด เชื่อมบาน
หนองโสน หมูที่ 11 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
ธารละ
หลอด
อําเภอพิ
มาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร
ป 2563-2565
กวาง  5 เมตร
ยาว 1,800 เมตร 
หนา  0.15 เมตร
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

ป 2561
จุดเริ่มตน 
x 221609
y 1676702
จุดสิ้นสุด
x 222693
y 1675391
ป 2563-2565
จุดเริ่มตน
E221060
N1677443
จุดสิ้นสุด
E222601
N1674883

  1,625,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,177) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,177) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

802 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง บานโนน
โพธิ์ หมูที่ 13 ตําบล
ธารละหลอด เชื่อม
บานเมืองที หมูที่ 6 
ตําบลดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อใหราษฎรตําบลธาร
ละหลอดและตําบล
ใกลเคียง มีเสนทาง
คมนาคม ขนสงสินคา
ทางการเกษตรอยาง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเร่ิมตน
E218655
N1677857
จุดสิ้นสุด
E217237
N1677682

  1,900,000    1,900,000 เสนทาง
คมนาคมที่เพิ่มขึ้น

ราษฎรตําบลธาร
ละหลอด มี
เสนทางคมนาคม 
ที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

สํานักการชาง

802 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง 
บานโนนโพธิ์ หมูที่ 13
 ตําบลธารละหลอด 
อําเภอพิมาย เชื่อม 
บานเมืองที หมูที่ 6 
ตําบลดอนชมพู อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
ธารละ
หลอด
อําเภอพิ
มาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร
ป 2563-2565 
กวาง 6 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร

ป 2561
จุดเริ่มตน
E218655
N1677857
จุดสิ้นสุด
E217237
N1677682
ป 2563-2565
จุดเริ่มตน 
x 218220 
y 1677263
จุดสิ้นสุด 
x 217698 
y 1677352

  1,900,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,178) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,177) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

145



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

803 กอสรางถนน คสล. 
สายบานพุทรา หมูที่ 1
 ถึงบานงิ้ว ตําบลรังกา
ใหญ เชื่อมตําบลทา
หลวง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา และขนสง
พืชผลทางการเกษตร

ชวงที่ 1  ชวง กม. 0+000 ถึง 
0+355  กวาง 5 เมตร ยาว 355 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 1,775 ตร.ม. ไหลทาง
หินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร
ชวงที่ 2  ชวง กม. 0+778 ถึง 
1+152  กวาง 5 เมตร ยาว 374 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 1,870 ตร.ม. ไหลทาง
หินคลุกกวาง ขางละ 0.50 เมตร
ชวงที่ 3   ชวง กม. 1+528 ถึง 
2+866 กวาง 5 เมตร ยาว 1,338
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 6,690 ตร.ม. ไหลทาง
หินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร 
ปริมาณงานรวม 3 ชวง กวาง 5 
เมตร ยาว 2,067 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
10,315 ตร.ม.ไหลทางหินคลุก
กวางขางละ 0.50 เมตร

จุดเร่ิมตน
UTM 48 P
0238527E
1685239N
จุดสิ้นสุด
UTM 48 P
0237927E
1687533N

  5,660,000 รอยละของ
ประชาชนมี
เสนทางที่สะดวก
ขึ้น

ราษฎรไดรับ
ประโยชนจากการ
สัญจรไป-มา และ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

        ขอความเดิม (หนา 1,182) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

803 กอสรางถนน คสล. 
สายบานพุทรา หมูที่ 1
 ถึงบานงิ้ว ตําบลรังกา
ใหญ เชื่อมตําบลทา
หลวง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.รังกา
ใหญ
อําเภอพิ
มาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ชวงที่1 กวาง 5 เมตร ยาว 355 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,775 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ
 0.50 เมตร 
ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร ยาว 374
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,870 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ
 0.50 เมตร
ชวงที่ 3 กวาง 5เมตร ยาว 
1,338 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,690 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวาง
ขางละ 0.50 เมตร
ปริมาณงานรวม ๓ ชวง กวาง 5 
เมตร ยาว 2,067 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
 10,315 ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร

ป 2561
จุดเริ่มตน
UTM 48 P
0238527E
1685239N
จุดสิ้นสุด
UTM 48 P
0237927E
1687533N
ป 2563-2565
จุดเริ่มตน 
N 1685239 
E 238527
จุดสิ้นสุด  
N 1687533 
E 237927

  5,660,000 5,660,000    5,660,000    5,660,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความใหม (หนา 1,182) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

804 กอสรางถนน คสล. 
สายทางทาเยี่ยม ถึง
สะพานขอน บานตะ
ปน หมูที่ 5 ตําบลรัง
กาใหญ เชื่อมตําบล
ทาหลวง อําเภอพิมาย
 จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา และขนสง
พืชผลทางการเกษตร

ชวงที่ 1 ชวง กม. 0+225 ถึง 
0+335  กวาง 4 เมตร ยาว 
109 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 436 ตร.
ม. ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 
0.50 เมตร
ชวงที่ 2 ชวง กม. 0+595 ถึง 
2+941  กวาง 4 เมตร ยาว 
2,346 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 9,384 
ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกวางขาง
ละ 0.50 เมตร
ชวงที่ 3  ชวง กม. 2+971 ถึง 
3+030 กวาง 4 เมตร ยาว 59 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 236 ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 
0.50 เมตร ปริมาณงานรวม 3 
ชวง กวาง 4 เมตร ยาว 2,514 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 10,056 ตร.ม.
ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 
0.50 เมตร ปายประชาสัมพันธ
จํานวน 1 ปาย

จุดเร่ิมตน
UTM 48 P
0236202E
1683906N
จุดสิ้นสุด
UTM 48 P
0235555E
1685914N

  5,500,000 รอยละของ
ประชาชนมี
เสนทางที่สะดวก
ขึ้น

ราษฎรไดรับ
ประโยชนจากการ
สัญจรไป-มา และ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,180) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

804 กอสรางถนน คสล. 
สายทางทาเยี่ยม ถึง 
สะพานขอน บานตะ
ปน หมูที่ 5 ตําบลรัง
กาใหญ เชื่อมบานโนน
มะกอก หมูที่ 8 
ตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.รังกา
ใหญ
อําเภอพิ
มาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ชวงท่ี ๑ กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 
๔๓๖ ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกกวางขางละ ๐.๕๐ 
เมตร 
ชวงท่ี ๒ กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒,๓๔๖ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๙,๓๘๔ ตารางเมตร
 ไหลทางหินคลุกกวางขางละ
 ๐.๕๐ เมตร
ชวงท่ี ๓ กวาง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 
๒๓๖ ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกกวางขางละ ๐.๕๐ 
เมตร 

จุดเริ่มตน UTM
48P0236202E
1683906 N 
จุดสิ้นสุด UTM
48P0235555E
1685914  N

๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความใหม (หนา 1,180) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

805 กอสรางถนน คสล. 
สายทางสะพานทาจาน
 - คลองหนองโบสถ 
บานรังกาใหญ หมูที่ 
15 ตําบลรังกาใหญ 
เชื่อมตําบลทาหลวง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา และขนสง
พืชผลทางการเกษตร

ชวง กม. 0+000 ถึง 1+924
  กวาง 4 เมตร ยาว 1,924 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 7,696 ตร.ม.
 ไหลทางหินคลุกกวางขางละ 
0.50 เมตร ปาย
ประชาสัมพันธจํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กําหนด

จุดเร่ิมตน
UTM 48 P
0234695E
1684121N
จุดสิ้นสุด
UTM 48 P
0234480E
1685934N

  4,210,000 รอยละของ
ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

ราษฎรไดรับ
ประโยชนจากการ
สัญจรไป-มา และ
ขนสงพืชผล
ทางการเกษตรมี
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

805 กอสรางถนน คสล. 
สายทาง สะพานทา
จาน ถึง คลองหนอง
โบสถ บานรังกาใหญ
หมูที่ 4 
ตําบลรังกาใหญ 
เชื่อมบานโนนมะกอก
 หมูที่ 8 ตําบลทาหลวง
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.รังกา
ใหญ
อําเภอพิ
มาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๙๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 
๗,๖๙๖ ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกกวางขางละ ๐.๕๐ 
เมตร

 

จุดเริ่มตน  UTM
48P0234695E,
1684121N
จุดสิ้นสุด UTM
48P0234480E,
1685934N

๔,๒๑๐,๐๐๐ ๔,๒๑๐,๐๐๐ ๔,๒๑๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,180) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,180) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

807 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานงิ้ว
พัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลทาหลวง เชื่อม
บานพุทรา ตําบลรังกา
ใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อประชาชนในพื้นที่
ตําบลทาหลวงและ
ตําบลใกลเคียงไดมีถนน
สําหรับการคมนาคมที่
สะดวกและคงทนถาวร

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
2,400 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปายโครงการ 1 ปาย

พิกัด
1689145 N
0237719 E

  7,920,000 รอยละของ
ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ตําบลทา
หลวงและตําบล
ใกลเคียงไดมีถนน
สําหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
ขึ้น

สํานักการชาง

807 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานงิ้ว
พัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลทาหลวง เชื่อม
บานพุทรา ตําบลรังกา
ใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ทา
หลวง
อําเภอพิ
มาย

 เพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ป 2561
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
2,400 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปายโครงการ 1 ปาย
ป 2563-2565
กวาง  5 เมตร  ยาว  1,900
  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นท่ี คสล.ไมนอยกวา 
9,500 ตารางเมตร พรอม
ไหลทางหินคลุก

ป 2561
1689145 N
0237719 E
ป 2563-2565
จุดเริ่มตน 
N 1681281
E  227420
จุดสิ้นสุด
N 1681072
E 228080

  7,920,000 5,225,000    5,225,000    5,225,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 1,181) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

       ขอความใหม (หนา 1,181) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

810 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานวังโรง
นอย หมูที่ 4 ตําบล
กฤษณา เชื่อมบาน
หนองโบสถ ตําบลวัง
โรงใหญ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

สีคิ้ว เพื่อใหการคมนาคม
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร, ผลผลิตทางการ
กสิกรรม  และ
ผลิตภัณฑของ
ประชาชนออกสู
ทองตลาดไดสะดวกยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 500 
เมตร/ป

จุดเร่ิมตน
N1661669
E783177
จุดสิ้นสุด
N1663870
E783746

1,800,000  1,800,000   1,800,000     1,800,000     ถนน คสล. กวาง
 6.00 เมตร ยาว
 500 เมตร 1 
สายทาง/ป

ประชาชนในพื้นที่
และตําบลใกลเคียง
ไดรับความสะดวก
ในการคมนาคม

สํานักการชาง

810 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานวังโรง
นอย หมูที่ 4 ตําบล
กฤษณา เชื่อมบาน
หนองโบสถ หมูที่ 12 
ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 

อบต.
กฤษณา
อําเภอสี
คิ้ว

๑.เพื่อการคมนาคม
ขนสงและการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
๒.เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
๗๘๓๐๔๗E
๑๖๖๑๘๙๑N
จุดสิ้นสุด
๗๘๓๕๕๙E
๖๖๓๗๖๔N

1,800,000 1,800,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนในพื้นที่
และตําบลใกลเคียง
ไดรับความสะดวก
ในการคมนาคม

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,182) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,182) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

811 กอสรางถนนลาดยาง 
บานหนองไผ หมูที่ 1 
ตําบลหนองหญาขาว 
เชื่อมบานไทรงาม หมู
ที่ 2 ตําบลหนองน้ําใส
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000
 เมตร

จุดเร่ิมตน
N1654946 
E776916  
จุดสิ้นสุด
N1651643 
E772097

9,600,000  9,600,000   9,600,000     9,600,000     ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
จํานวน 500 
ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

811 กอสรางถนนลาดยาง
บานหนองไผ หมูที่ 1 
ตําบลหนองหญาขาว 
เชื่อมบานไทรงาม หมู
ที่ 2 ตําบลหนองน้ําใส
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนอง
หญาขาว
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวกลดระยะในการ
เดินทาง

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,000
 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
E776916
N1654946
จุดสิ้นสุด
E772097
N1651643

9,600,000  9,600,000   9,600,000     9,600,000     9,600,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
สะดวก ลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 1,183) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

   ขอความเดิม (หนา 1,183) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

812 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองสองหอง 
(ผานพนัง) หมูที่ 10 
ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อมตําบลหนองหญา
ขาว อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว 1.เพื่อใหประชาชนมี
เสนทางสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย
2.เพื่อใหสามารถขนสง
พืชผลทางการเกษตรได
สะดวกขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 1,500 ลูกบาศกเมตร

จุดเร่ิมตน
N1664192
E0776498
จุดสิ้นสุด
N1662850
E07754557

900,000     900,000      900,000       900,000       รอยละของ
ครัวเรือนที่สัญจร
ไปมาที่สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

812 กอสรางถนนหินคลุก
บานหนองสองหอง
ผานพนัง หมูที่ 10 
ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อมตําบลหนองหญา
ขาว อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.วัง
โรงใหญ  
อําเภอสี
คิ้ว

1.เพื่อใหราษฎรมี
เสนทางสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย
2.เพื่อขนสงพืชผล
ทางการเกษตรได
สะดวกขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
4,460 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไมต่ํากวา 2,676 ลูกบาศก
เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N166๔๑๙๓
E๐๗๗๖๔๙๕
จุดสิ้นสุด
N๑๖๖๓๗๙๙
E๐๗๗๓๓๑๔

900,000     2,000,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,183) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,183) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

813 กอสรางถนน คสล.
บานกุดเตางับ หมูที่ 3
 ตําบลกุดนอย เชื่อม
บานสุชัยพัฒนา หมูที่
 7 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว เพี่อพัฒนาเสนทางให
สะดวกในการสัญจร
และขนสงสินคา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.40 เมตร

จุดเร่ิมตน
N1651164
E793078
จุดสิ้นสุด
N1650285
E793449

3,300,000  3,300,000   3,300,000     3,300,000     รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

813 กอสรางถนน คสล.
บานกุดเตางับ หมูที่ 3
 ตําบลกุดนอย เชื่อม
บานสุชัยพัฒนา หมูที่
 7 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.กุด
นอย
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อพัฒนาเสนทาง
ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและขนสงสินคา
สะดวก

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
E793078
N1651164
จุดสิ้นสุด
E793449
N1650285

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,183) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,183) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

815 กอสรางถนนลาดยาง 
บานวังตะเคียน หมูที่ 
10 ตําบลหนองบัว
นอย เชื่อมบานหินลาด
 หมูที่ 14 ตําบลวังโรง
ใหญ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000
 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา 
คสล.

จุดเร่ิมตน
N16613983.82
E790398.12
จุดสิ้นสุด
N1662396.58
E789469.16

5,000,000  5,000,000   5,000,000     5,000,000     รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา 60

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

815 กอสรางถนนลาดยาง 
บานวังตะเคียน หมูที่ 
10 ตําบลหนองบัว
นอย เชื่อมบานหินลาด
 หมูที่14 ตําบลวังโรง
ใหญ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนอง
บัวนอย
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000
 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา 
คสล. ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน
0790392E
1661178N
จุดสิ้นสุด
0789150E
1661970N
ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน
0790314E
1661189N
จุดสิ้นสุด
0789796E
1661285N

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,184) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,184) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

817 กอสรางถนน คสล. 
บานไทรงาม หมูที่ 2 
ตําบลหนองน้ําใส 
เชื่อมบานหนองไผ 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
หญาขาว อําเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร
ยาว 2,500  เมตร
ป 2561 ยาว 625 เมตร
ป 2562 ยาว 625 เมตร 
ป 2563 ยาว 625 เมตร
ป 2564 ยาว 625 เมตร

จุดเร่ิมตน
N1651902
E773331 
จุดสิ้นสุด
N1654646
E777234

1,655,000  1,655,000   1,655,000     1,655,000     ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

817 กอสรางถนน คสล. 
บานไทรงาม หมูที่ 2 
ตําบลหนองน้ําใส 
เชื่อมบานหนองไผ 
หมูที่ 1 ตําบลหนอง
หญาขาว อําเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.
หนองน้ํา
ใส
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 25,000 
ตารางเมตร พรอมไหลทาง 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
1651634N
772097E
จุดสิ้นสุด
1654949N
7760914E

16,250,000 16,250,000 16,250,000 16,250,000 16,250,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,185) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,185) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

818 กอสรางถนน คสล.
บานโคกสะอาด หมูที่ 
12 ตําบลสีคิ้ว เชื่อม
บานถนนนาดี หมูที่ 9
 ตําบลกุดนอย อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว 1.เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและการขนสง 
2.เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
คมนาคมขนสง

กวาง 6.00 เมตร ยาว 950 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. รวมไมนอยกวา 
5,700 ตารางเมตร

จุดเร่ิมตน
N145347.05
E1014618.56
จุดสิ้นสุด
N145352.79
E1014648.66

912,500     912,500      912,500       912,500       ถนน คสล. 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

818 กอสรางถนน คสล. 
บานโคกสะอาด หมูที่ 
12 ตําบลสีคิ้ว เชื่อม
บานถนนนาดี หมู 9 
ตําบลกุดนอย อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สีคิ้ว
อําเภอสี
คิ้ว

1.เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและการขนสง 
2.เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
คมนาคมขนสง

ชวงที่ 1 กวาง 6.00 เมตร ยาว
 800 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขาง 
ละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไมนอยกวา 4,800 ตร.ม. 
ชวงที่ 2 กวาง 6.00 เมตร ยาว
 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขาง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไมนอยกวา 1,200 ตร.ม.
 ตามแบบและรายละเอียดที่ 
อบจ.นม.กําหนด

ชวงที่ 1 จุดเริ่มตน
N14°53'36.69"
E101°46'16.57"
จุดสิ้นสุด
N14°52'52.08"
E101°46'29.34"
ชวงที่ 2 จุดเริ่มตน 
N14°53'48.03"
E101°46'24.54"
จุดสิ้นสุด
N14°53'53.49.02"

E101°46'30.48"

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,185) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,185) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

820 กอสรางถนนหินคลุก
สายหนองขี้เถา ชุมชน
อีสานเขียว บาน
แผนดินธรรม หมูที่ 
16 เทศบาลตําบล
ลาดบัวขาว เชื่อมบาน
ซับตะเคียน หมูที่ 13 
ตําบลลาดบัวขาว
(อบต) อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อกอสรางถนนใหมี
สภาพดีในการคมนาคม
ขนสง และขนถาย
สินคาทางการเกษตร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,650
 เมตร

จุดเร่ิมตน  
47P786323
1641997
จุดสิ้นสุด
47P785127
1638396

4,185,000  4,185,000   4,185,000     4,185,000     รอยละ 80 ของ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

820 กอสรางถนนหินคลุก
สายหนองขี้เถา ชุมชน
อีสานเขียว บาน
แผนดินธรรม หมูที่ 
16 เทศบาลตําบล
ลาดบัวขาว เชื่อมบาน
ซับตะเคียน หมูที่ 13 
ตําบลลาดบัวขาว
(อบต) อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
ลาดบัว
ขาว
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อกอสรางถนนใหมี
สภาพดีในการคมนาคม
ขนสงและขนถายสินคา
ทางการเกษตร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,650
 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
47p 784318
1642053
จุดสิ้นสุด
47p 785137
1638348

4,185,000  4,185,000   4,185,000     4,185,000     4,185,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,186) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,186) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

821 กอสรางถนน คสล. 
บานโนนรัง หมูที่ 5 
ตําบลกฤษณา เชื่อม
บานหวยลุง หมูที่ 2 
ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อพัฒนาเสนทางการ
คมนาคมขนสงผลผลิต
ทางการเกษรใหสะดวก 
รวดเร็วขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 500 
เมตร/ป
.

จุดเร่ิมตน
N1660679
E785126
จุดสิ้นสุด
N1662503
E786616

1,800,000  1,800,000   1,800,000     1,800,000     ถนน คสล. กวาง
 6.00 เมตร ยาว
 500 เมตร 1 
สายทาง/ป

ประชาชนในพื้นที่
และตําบลใกลเคียง
ไดรับความสะดวก
ในการคมนาคม

สํานักการชาง

821 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโนนรัง
 หมูที่ 5 ตําบล
กฤษณาเชื่อมบาน
หวยลุง หมูที่ 2 ตําบล
วังโรงใหญ อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
กฤษณา
อําเภอสี
คิ้ว

๑.เพื่อการคมนาคม
ขนสงและการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
๒.เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,000 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
๗๘๕๑๖๒E
๑๖๖๐๗๘๐N
จุดสิ้นสุด
๗๘๖๖๐๐E
๑๖๖๒๔๖๔N

1,800,000 1,800,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนในพื้นที่
และตําบลใกลเคียง
ไดรับความสะดวก
ในการคมนาคม

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,186) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,186) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

823 กอสรางถนนลาดยาง 
บานมอดินแดง หมูที่ 
6 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อมบานโนนแต
 หมูที่ 7 ตําบลลาดบัว
ขาว อําเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000
 เมตร

จุดเร่ิมตน
N1652035 
E784087 
จุดสิ้นสุด 
N1646941 
E786629

  8,000,000    8,000,000      8,000,000      8,000,000 ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
จํานวน 500 
ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

823 กอสรางถนนลาดยาง
บานมอดินแดง หมูที่ 
6 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อมบานโนนแต
 หมูที่ 7 ตําบลลาดบัว
ขาว อําเภอ  สีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนอง
หญาขาว
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 25,000 
ตารางเมตร พรอมไหลทาง 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
E784087
N1652035
จุดสิ้นสุด
E786629
N1646941

8,000,000  8,000,000   8,000,000     8,000,000     8,000,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,187) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,187) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

824 กอสรางถนนลูกรัง
ยกระดับ บานมอดิน
แดง หมูที่ 6 ตําบล
หนองหญาขาว เชื่อม
บานถนนคต หมูที่ 11
 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000
 เมตร

จุดเร่ิมตน
N1651253 
E785538
จุดสิ้นสุด
N164853
E788800

     600,000       600,000        600,000        600,000 ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
จํานวน 500 
ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

824 กอสรางถนนลูกรัง
ยกระดับ บานมอดิน
แดง หมูที่ 6 ตําบล
หนองหญาขาว เชื่อม
บานถนนคต หมูที่ 11
 ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนอง
หญาขาว
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 5,000
 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
E785538
N1651253
จุดสิ้นสุด
E7888000
 N164853

600,000     600,000      600,000       600,000       600,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 1,187) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

   ขอความเดิม (หนา 1,187) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

825 กอสรางถนนลาดยาง 
บานมอดินแดง หมูที่ 
6 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อมบานหัววัว 
หมูที่ 6 ตําบลกฤษณา
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000
 เมตร

จุดเร่ิมตน
N1652698 
E784057
จุดสิ้นสุด
N1655516
E784090

  4,800,000    4,800,000      4,800,000      4,800,000 ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
จํานวน 500 
ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

825 กอสรางถนนลาดยาง
บานมอดินแดง หมูที่ 
6 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อมบานหัววัว 
หมูที่ 6 ตําบลกฤษณา
 อําเภอ สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนอง
หญาขาว
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000
 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเมเร่ิมตน
E784057
N1652698
จุดสิ้นสุด
E784090
N1655516

4,800,000  4,800,000   4,800,000    4,800,000    4,800,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,187) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,187) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

826 กอสรางถนน คสล. 
บานลําบานใหม หมูที่
 5 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อมบานซับใต 
หมูที่ 7 ตําบลกฤษณา
 อําเภอสีคิ้ว  จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,200
 เมตร

จุดเร่ิมตน
N1659259 
E777954
จุดสิ้นสุด
N1660436
E779634

  5,500,000    5,500,000      5,500,000      5,500,000 ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
จํานวน 500 
ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

826 กอสรางถนน คสล. 
บานลําบานใหม หมูที่
 5 ตําบลหนองหญา
ขาว เชื่อมบานซับใต 
หมูที่ 7 ตําบลกฤษณา
 อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนอง
หญาขาว
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,200
 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
E777954
N1659259
จุดสิ้นสุด
E779634
N1660436

5,500,000  5,500,000   5,500,000     5,500,000     5,500,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,188) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,188) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

827 กอสรางถนน คสล. 
บานโศกรวก หมูที่ 7 
ตําบลหนองหญาขาว 
เชื่อมบานหนองแวง 
หมูที่ 2 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500
 เมตร

จุดเร่ิมตน
N1660832 
E771446
จุดสิ้นสุด
N1663126
E768836

 10,500,000   10,500,000     10,500,000     10,500,000 ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
จํานวน 500 
ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

827 กอสรางถนน คสล. 
บานโศกรวก หมูที่ 7 
ตําบลหนองหญาขาว 
เชื่อมบานหนองแวง 
หมูที่ 2 ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนอง
หญาขาว
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500
 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
E771446
N1660832
จุดสิ้นสุด
E768836
N1663126

10,500,000 10,500,000  10,500,000   10,500,000   10,500,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,188) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,188) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

828 กอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองไผพัฒนา 
หมูที่ 11 ตําบลหนอง
หญาขาว เชื่อมบาน
เกตุทิพย ตําบลคลอง
ไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,000
 เมตร

จุดเร่ิมตน
N1654084
E777191
จุดสิ้นสุด
N1650245
E776830

  2,400,000    2,400,000      2,400,000      2,400,000 ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
จํานวน 500 
ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

828 กอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองไผพัฒนา 
หมูที่ 11 ตําบลหนอง
หญาขาว เชื่อมบาน
เกตุทิพย หมูที่ 8 
ตําบลคลองไผ อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนอง
หญาขาว
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก และลดระยะใน
การเดินทาง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,000
 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
E777191
N1654084
สิ้นสุด
E776830
N1650245

2,400,000  2,400,000   2,400,000     2,400,000     2,400,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,188) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,188) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

829 กอสรางถนน ค.ส.ล 
บานโนนสระ หมูที่ 15
 ตําบลหนองหญาขาว 
เชื่อมตอกับบานหนอง
ไทร หมูที่ 3 ตําบล
หนองน้ําใส อําเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวกลดระยะในการ
เดินทาง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000
 เมตร

จุดเร่ิมตน   
N1656205      
E772067     
จุดสิ้นสุด   
N1657170       
E770033

  6,800,000    6,800,000      6,800,000      6,800,000 ประชาชนที่
ไดรับประโยชน
จํานวน 500 
ครัวเรือน

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

829 กอสรางถนน คสล. 
บานโนนสระ หมูที่ 15
 ตําบลหนองหญาขาว 
เชื่อมบานหนองไทร 
หมูที่ 3 ตําบลหนอง
น้ําใส อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนอง
หญาขาว
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวกลดระยะในการ
เดินทาง

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,700
 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
E772067
N1656205
จุดสิ้นสุด
E770033
N1657170

6,800,000  6,800,000   6,800,000     6,800,000     6,800,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
สะดวกลด
ระยะเวลาในการ
เดินทาง

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,189) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,189) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

830 กอสรางถนนหินคลุก 
บานโนนประดู หมูที่ 3
 ตําบลวังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบาน
คายทะยิง หมูที่ 6 
ตําบลหินดาด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว 1.เพื่อใหประชาชนมี
เสนทางสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย
2.เพื่อการขนสงพืชผล
ทางการเกษตรได
สะดวกขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 4,500
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือไดปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 1,800 ลูกบาศกเมตร

จุดเร่ิมตน
N 1664751
E 0786329 
จุดสิ้นสุด
N 1664339
E 0789705

1,080,000  1,080,000   1,080,000     1,080,000     รอยละของ
ครัวเรือนที่ไดรับ
การสัญจรไปมา
ที่สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

830 กอสรางถนนหินคลุก 
บานโนนประดู หมูที่ 3
 ตําบล วังโรงใหญ 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบาน
คายทะยิง หมูที่ 6 
ตําบลหินดาด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.วัง
โรงใหญ  
อําเภอสี
คิ้ว

1.เพื่อใหประชาชนมี
เสนทางสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย
2.เพื่อการขนสงพืชผล
ทางการเกษตรได
สะดวกขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,000.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
ต่ํากวา 2,250 ลูกบาศก
เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N1666004
E0790884
จุดสิ้นสุด
N1667678
E0789293

1,080,000 1,080,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,189) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,189) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

831 กอสรางถนนหินคลุก 
สาย ทช.นม.3044 
บานหนองไทร หมูที่ 5
 ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อม แยก ทช.นม 
4059 บานโคกเพชร
 หมูที่ 4 ตําบล
กฤษณา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว 1.เพื่อใหประชาชนมี
เสนทางสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย
2.เพื่อการขนสงพืชผล
ทางการเกษตรได
สะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 5,100
 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร

จุดเร่ิมตน  
N1667059
E0781375
จุดสิ้นสุด
N1663657
E0779817

5,400,000  5,400,000   5,400,000     5,400,000     รอยละของ
ครัวเรือนที่ไดรับ
การสัญจรไปมา
ที่สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

831 กอสรางถนนหินคลุก 
สาย ทช.นม.3044 
บานหนองไทร หมูที่ 5
 ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อม แยก ทช.นม 
4059 บานโคกเพชร
 หมูที่ 4 ตําบล
กฤษณา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.วัง
โรงใหญ  
อําเภอสี
คิ้ว

1.เพื่อใหประชาชนมี
เสนทางสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย
2.เพื่อการขนสงพืชผล
ทางการเกษตรได
สะดวกขึ้น

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๕,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
ต่ํากวา ๔,๕๙๐ ลูกบาศกเมตร
 ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N๑๖๖๗๐๔๐
E๐๗๘๑๓๙๘
จุดสิ้นสุด
N๑๖๖๓๖๕๐
E๐๗๗๙๘๑๔

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,189) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,189) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

832 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอน
กรีต บานวังโรงใหญ 
ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อมถนน นม.4059
 หมูที่ 7 ตําบล
กฤษณา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว 1.เพื่อใหประชาชนมี
เสนทางสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย
2.เพื่อการขนสงพืชผล
ทางการเกษตรได
สะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,600
 เมตร หนา 0.05 เมตร

จุดเร่ิมตน  
N1667885
E0776789
จุดสิ้นสุด
N1666402
E0776144

3,600,000  3,600,000   3,600,000     3,600,000     รอยละของ
ครัวเรือนที่ไดรับ
การสัญจรไปมา
ที่สะดวกขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

832 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอน
กรีต บานวังโรงใหญ 
ตําบลวังโรงใหญ 
เชื่อมถนน นม.4059
 หมูที่ 7 ตําบล
กฤษณา อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.วัง
โรงใหญ  
อําเภอสี
คิ้ว

1.เพื่อใหประชาชนมี
เสนทางสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย
2.เพื่อการขนสงพืชผล
ทางการเกษตรได
สะดวกขึ้น

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีถนนลาดยาง
แบบแอสฟลทติกคอนกรีตไม
ต่ํากวา ๙,๖๐๐ ตารางเมตร 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N166๓๘๗
E๗๗๖๑46
จุดสิ้นสุด
N๑๖๖๗๘๕๒
E๗๗๖๗๒๖

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,190) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,190) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

833 กอสรางถนน คสล.
บานโนนเสลา หมูที่ 6
 ตําบลกุดนอย เชื่อม
ตําบลบานหัน อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว เพี่อพัฒนาเสนทาง
สัญจรและขนสงสินคา
ใหสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,100
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
12,600 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.40 เมตร

จุดเร่ิมตน  
N1653184
E793467
จุดสิ้นสุด
N1653585
E795359

6,552,000  6,552,000   6,552,000     6,552,000     ถนน คสล. 1 เสน ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

833 กอสรางถนน คสล. 
บานโนนเสลา หมูที่ 6
 ตําบลกุดนอย เชื่อม
บานหัน หมูที่ 1 
ตําบลบานหัน อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.กุด
นอย
อําเภอสี
คิ้ว

เพี่อพัฒนาเสนทาง
สัญจรและขนสงสินคา
ใหสะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,100
 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
E793467
N1653184
จุดสิ้นสุด
E795359
N1653585

6,552,000 6,552,000 6,552,000 6,552,000 6,552,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 1,190) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

   ขอความเดิม (หนา 1,190) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

834 กอสรางถนน คสล. 
บานดอนนกเขา หมูที่
 5 บานไกเสา หมูที่ 
10 ตําบลกุดนอย 
เชื่อมบานนาหนอง 
ตําบลบานหัน อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว เพี่อพัฒนาเสนทางการ
สัญจรและขนสงสินคา
ใหสะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,000
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
24,000 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.40 เมตร

จุดเร่ิมตน  
N1655744
E791004
จุดสิ้นสุด
N1654663
E793131

13,200,000 13,200,000  13,200,000    13,200,000    ถนน คสล. 1 เสน ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

834 กอสรางถนน คสล. 
บานดอนนกเขา หมูที่
 5 ตําบลกุดนอย 
เชื่อมบานนาหนอง 
ตําบลบานหัน อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.กุด
นอย
อําเภอสี
คิ้ว

เพี่อพัฒนาเสนทางการ
สัญจรและขนสงสินคา
ใหสะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,000 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
E790738.64
N1656049.59
จุดสิ้นสุด
E792636.68
N1654881.36

13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,190) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,190) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

835 กอสรางถนน คสล.
บานบอทอง หมูที่ 14
 ตําบลกุดนอย อําเภอ
สีคิ้ว เชื่อมบานแกน
ทาว หมูที่ 2 ตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพี่อพัฒนาเสนทางการ
สัญจรและขนสงสินคา
ใหสะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
21,000 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.40 เมตร

จุดเร่ิมตน  
N1651579
E797298
จุดสิ้นสุด
N1651047
E799119

11,550,000 11,550,000  11,550,000    11,550,000    ถนน คสล. 1 เสน ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

835 กอสรางถนน คสล. 
บานบอทอง หมูที่ 14
 ตําบลกุดนอย อําเภอ
สีคิ้ว เชื่อมบานแกน
ทาว หมูที่ 2 ตําบล
เสมา อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.กุด
นอย
อําเภอสี
คิ้ว

เพี่อพัฒนาเสนทางการ
สัญจรและขนสงสินคา
ใหสะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
E797298
N1651579
จุดสิ้นสุด
E799119
N1651047

11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,191) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,191) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

836 กอสรางถนน คสล. 
บานถนนนาดี หมูที่ 9
 ตําบลกุดนอย เชื่อม
บานโคกสะอาด หมูที่ 
12 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว เพี่อพัฒนาเสนทางการ
สัญจรและขนสงสินคา
ใหสะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.40 เมตร

จุดเร่ิมตน  
N1648600
E799467
จุดสิ้นสุด
N1648390
E198515

3,300,000  3,300,000   3,300,000     3,300,000     ถนน คสล. 1 เสน ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

836 กอสรางถนน คสล. 
บานถนนนาดี หมูที่ 9
 ตําบลกุดนอย เชื่อม
บานโคกสะอาด หมูที่ 
12 ตําบลสีคิ้ว อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.กุด
นอย
อําเภอสี
คิ้ว

เพี่อพัฒนาเสนทางการ
สัญจรและขนสงสินคา
ใหสะดวกขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเร่ิมตน
E799467
N1648600
จุดสิ้นสุด
E198515
N1648390

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,191) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,191) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

840 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
 บานหนองไมตาย หมู
ที่ 9 - บานตะกั่วเกา 
ตําบลหนองบัวนอย 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบาน
หนองชิงโค หมูที่ 11 
ตําบลตะเคียน อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่ไดมาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 4,500 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
27,000 ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจร

จุดเร่ิมตน  
N 15.044540°
E101.724105°
จุดสิ้นสุด
N 15.052053°
E101.726149°

2,000,000   4,000,000    2,000,000      2,840,000      รอยละ 80% 
ประชาชน 
สามารถใช
เสนทาง
คมนาคมสัญจร
ไดอยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนมีถนนที่
ไดมาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก
 รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการชาง

840 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
 บานหนองไมตาย หมู
ที่ 9 - บานตะกั่วเกา 
ตําบลหนองบัวนอย 
อําเภอสีคิ้ว เชื่อมบาน
หนองชิงโค หมูที่ 11 
ตําบลตะเคียน อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนอง
บัวนอย
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่ไดมาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตร พรอมวางทอ
ระบายนํ้า คสล. ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด

จุดเริ่มตน
0794855E
1668408N
จุดสิ้นสุด
0792860E
1665048N

4,000,000    15,741,000 15,741,000 15,741,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,193) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,193) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

841 กอสรางถนนลาดยาง 
บานมงคลชัยพัฒนา 
หมูที่ 12 ตําบลหนอง
บัวนอย อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อมบานตะเคียน 
หมูที่ 1 ตําบลตะเคียน
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่ไดมาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000
 เมตร พรอมทอระบายน้ํา คสล.

จุดเร่ิมตน
N166488.31
E796313.37 
จุดสิ้นสุด
N1665877.88
E796868.88

6,600,000  6,600,000   6,600,000     6,600,000     มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนมีถนนที่
ไดมาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก
 รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการชาง

841 กอสรางถนนลาดยาง 
บานมงคลชัยพัฒนา 
หมูที่ 12 ตําบลหนอง
บัวนอย อําเภอสีคิ้ว 
เชื่อมบานตะเคียน 
หมูที่ 1 ตําบลตะเคียน
 อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนอง
บัวนอย
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่ไดมาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000
 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา 
คสล. ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
0796313E
1664888N
จุดสิ้นสุด
0796862E
1665877N

6,600,000 6,600,000 6,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,193) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,193) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

842 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองบัวนอย หมู
ที่ 5 ตําบลหนองบัว
นอย เชื่อมบานหวยลุง
 หมูที่ 2 ตําบลวังโรง
ใหญ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่ไดมาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,600
 เมตร พรอมทอระบายน้ํา คสล.

จุดเร่ิมตน  
N1661190.68
E790245.68
จุดสิ้นสุด
N1661961.21
E789094.65

733,000     733,000      733,000       733,000       มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนมีถนนที่
ไดมาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก
 รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการชาง

842 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองบัวนอย หมู
ที่ 5 ตําบลหนองบัว
นอย เชื่อมบานหวยลุง
 หมูที่ 2 ตําบลวังโรง
ใหญ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนอง
บัวนอย
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่ไดมาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,600
 เมตร พรอมวางทอระบาย 
คสล. ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
0790454E
1660755N
จุดสิ้นสุด
0789912E
1659367N

733,000 733,000 733,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,194) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,194) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

843 กอสรางถนนหินคลุก 
สายศาลตาปูบาน 
บานมงคลชัยพัฒนา 
หมูที่ 12  ตําบล
หนองบัวนอย อําเภอ
สีคิ้ว เชื่อมบานเสมา 
หมูที่ 1 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่ไดมาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,550
 เมตร พรอมทอระบายน้ํา คสล.

จุดเร่ิมตน ชวงที่ 1
N1664833 
E47P796458 
จุดสิ้นสุด
N1665777
E47P796902
จุดเร่ิมตน
N 1665038
E47P796717
จุดสิ้นสุด
N1664617
E47P796900

1,078,000  1,078,000   1,078,000     1,078,000     มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนมีถนนที่
ไดมาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก
 รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักการชาง

843 กอสรางถนนหินคลุก 
สายศาลตาปูบาน 
บานมงคลชัยพัฒนา 
หมูที่ 12  ตําบล
หนองบัวนอย อําเภอ
สีคิ้ว เชื่อมบานเสมา 
หมูที่ 1 ตําบลเสมา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนอง
บัวนอย
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ที่ไดมาตรฐานในการ
สัญจรไปมา สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง  6.00 เมตร ความยาว 
1,550 เมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน ชวงที่ 1 
0796901E
1665771N
จุดสิ้นสุด
0796387E
1664712N
จุดเริ่มตน ชวงที่ 2 
0796716E
1665039N
จุดสิ้นสุด
0796901E
1664616N

1,078,000 1,078,000 1,078,000 1,078,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,194) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,194) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

847 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก บาน
หนองผักบุง หมูที่ 11
 ตําบลหนองน้ําใส 
เชื่อมบานบุคา หมูที่ 3
 ตําบลดอนเมือง  
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดความ
สะดวก รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,150
 เมตร หนา 0.15 เมตร
ป 2561 ยาว 287 เมตร 
ป 2562 ยาว 287 เมตร 
ป 2563 ยาว 287 เมตร 
ป 2564 ยาว 287 เมตร

จุดเร่ิมตน
N 1651970
E 764650 
จุดสิ้นสุด
N1651970
E 764650

991,585     991,585      991,585       991,585       มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

847 กอสรางถนน 
Asphaltic Concrete
 บานหนองผักบุง หมูที่
 11 ตําบลหนองน้ําใส
 เชื่อมบานบุคา หมูที่ 
3 ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.
หนองน้ํา
ใส
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนท่ีไดมาตรฐานใน
การสัญจรไปมา สะดวก
 รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว
1,200 เมตร หรือพื้นท่ีผิว
จราจรไมนอยกวา 7,200 
ตารางเมตรพรอมไหลทาง 
ตามแบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
1651292N
765079E
จุดสิ้นสุด
1652000N
764667E

3,744,000 3,744,000 3,744,000 3,744,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,195) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,195) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

848 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เทศบาล
เมืองสีคิ้ว (กองขยะ) 
บานหวยหัน ตําบลสี
คิ้ว เชื่อมบานบุง
พัฒนา หมูที่ 18 
ตําบลสีค้ิว อําเภอสีค้ิว
 จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและการขนสง 
และอํานวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ขนสงและคมนาคม

กวาง 6.00 เมตร  ยาว 
1,400 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ย
ขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
 คสล. รวมไมนอยกวา 8,400
 ตารางเมตร

จุดเร่ิมตน
N 14541.06
E1014415.34
จุดสิ่นสุด
N 145344.63
E 1014443.87

1,140,500  1,140,500   1,140,500     1,140,500     มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

848 ซอมสรางถนน คสล. 
เชื่อมระหวาง ทม.สี
คิ้ว (กองขยะ) - บาน
บุงพัฒนา หมูที่ 18 
ตําบลสีคิ้ว อําเภอสี
คิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สีคิ้ว
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและการขนสง 
เพื่ออํานวยความสะดวก
 และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบขนสง และ
คมนาคม

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม
นอยกวา 6,000 ตร.ม. ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N14°54'1.38"
E101°44'15.47"
จุดสิ้นสุด
N14°53'57.13"
E101°44'42.52"

1,140,500  1,140,500   4,200,000 4,200,000 4,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 1,196) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

   ขอความเดิม (หนา 1,196) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

849 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
สะอาด หมูที่ 12 
ตําบลสีค้ิว เชื่อมบาน
ไร หมูที่ 7 ตําบล
มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและการขนสง 
และอํานวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ขนสงและคมนาคม

กวาง 6.00 เมตร  ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
รวมไมนอยกวา 2,700 ตาราง
เมตร

จุดเร่ิมตน
N 14526.70 
E1014615.89
จุดสิ่นสุด
N 145312.06
E 101461434

361,250     361,250      361,250       361,250       มีถนนที่ได
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

849 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
สะอาด หมูที่ 12 
ตําบลสีค้ิว เชื่อมบาน
ไร หมูที่ 7 ตําบล
มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สีคิ้ว
อําเภอสี
คิ้ว

เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมและการขนสง 
เพื่ออํานวยความสะดวก
 และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบขนสง และ
คมนาคม

กวาง 6.00 เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 2,700
 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N14°53'11.99"
E101°61'14.38"
จุดสิ้นสุด
N14°53'26.68"
E101°46'15.49"

361,250     1,880,000 1,880,000 1,880,000 1,880,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,196) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,196) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

862 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโนน
กราดบานลําโพง หมูที่
 13 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตําบลโคกสูง 
อําเภอเมือง เชื่อม
ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อใหประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
3,000  เมตร ลงลูกรังไหล
ทางเฉลี่ยขางละ 0.00 – 
0.50 เมตร  หรือพื้นที่รวม
ทั้งหมดไมนอยกวา  12,000 
 ตารางเมตร

จุดเร่ิมตน 
จุดที่ ๑ 
N ๑๕.0327
E ๑๐๒.0433
จุดที่ ๒ 
N ๑๕.0448
E ๑๐๒.0459

6,120,000 6,120,000 6,120,000 6,120,000 รอยละประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

862 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโนนกราด บาน
ลําโพง หมูที่ 13 ต.
พุดซา เชื่อมตอบาน
ซาด หมูท่ี 1 ตําบลกํา
ปง อ.โนนไทย
จ.นคราชสีมา

ทต.พุดซา
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
3,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ย 
ขางละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไมนอย
กวา 12,000 ตร.ม.

จุดเร่ิมตน
N 15.0327
E 102.0433
จุดสิ้นสุด
N 15.0448
E 102.0459

6,120,000 6,120,000 6,120,000 6,120,000 6,120,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,202) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,202) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

863 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ฝาย บานหนองยารักษ
 หมูที่ 12 ตําบลพุดซา
 เชื่อมตําบลหนอง
กระทุม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อใหประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
1,800 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
เฉลี่ย ขางละ 0.00 - 0.50 
เมตร  หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมด
ไมนอยกวา 10,800 ตาราง
เมตร

จุดที่ 1
N 15.041037
E 102.060989
จุดที่ 2  
N 15.026948
E 102.065920

5,832,000 5,832,000 5,832,000 5,832,000 รอยละประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

863 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองยารักษ 
สายบานฝาย หมูที่ 12
 ตําบลพุดซา เชื่อมตอ
บานฝาย หมูที่ 4 
ตําบลหนองกระทุม 
อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พุดซา
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 
1,800 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ย ขางละ
 0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
รวมทั้งหมดไมนอยกวา 
10,800 ตร.ม.

จุดเร่ิมตน
N 15.041037
E 102.060989
จุดสิ้นสุด
N 15.026948
E 102.065920

7,095,600 7,095,600 7,095,600 7,095,600 7,095,600 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,202) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,202) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

864 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทักษิณ บานบุ
กระถิน หมูที่ 5 
ตําบลพุดซา เชื่อม
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อใหประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
1,450 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.00 - 0.50 
เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา 8,700 ตารางเมตร

จุดเร่ิมตน
N 15.036566
E 102.015669
จุดสิ้นสุด
N 15.036566
E 102.015635

4,698,000 4,698,000 4,698,000 4,698,000 รอยละประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

864 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทักษิณ บานบุ
กระถิน  หมูที่ 5 ต.
พุดซา เชื่อมตอบาน
ตะโก หมูที่ 7 ตําบล
พลกรัง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พุดซา
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 
1,450 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ย ขางละ
 0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
รวมทั้งหมดไมนอยกวา  
8,700  ตร.ม.

จุดเร่ิมตน
N 15.036566
E 102.015669
จุดสิ้นสุด
N 15.036566
E 102.015635

4,698,000 4,698,000 4,698,000 4,698,000 4,698,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,202) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,202) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

184



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

866 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบูรพารักษา บาน
บุกระถิน หมูที่ 5 
ตําบลพุดซา เชื่อม
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อใหประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.00 - 0.50 
เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา 9,000 ตร.ม.

จุดที่ 1
N 15.026445
E 102.022545
จุดที่ 2  
N 15.036566
E 102.015635

4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 รอยละประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

866 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบูรพารักษา บาน
บุกระถิน หมูที่ 5 
ตําบลพุดซา เชื่อมตอ
บานบึงตะโก หมูที่ 7 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 
1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 
0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
รวมทั้งหมดไมนอยกวา 9,000
 ตารางเมตร

จุดเร่ิมตน
N 15.026445
E 102.022545
จุดสิ้นสุด
N 15.036568
E 102.015635

4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,203) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,203) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

185



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

867 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองตะแบก 
บานนอย หมูที่ 14 
ตําบลพุดซา เชื่อม
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมืองจังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อใหประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
1,330 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.00 - 0.50 
เมตร  หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา 5,320 ตารางเมตร

จุดที่ 1
N 15.025866
E 102.022194
จุดที่ 2  
N 15.025632
E 102.027719

2,872,800 2,872,800 2,872,800 2,872,800 รอยละประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

867 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองตะแบก 
บานนอย หมูที่ 14 
ตําบลพุดซา เชื่อมตอ
บานตาทาว หมูที่ 6 
ตําบลพลกรัง อําเภอ
เมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.พุดซา
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
1,330 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 
0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตรวมทั้งหมด
ไมนอยกวา 5,320 ตารางเมตร

จุดเร่ิมตน
N 15.025866
E 102.022194
จุดสิ้นสุด
N 15.025632
E 102.027719

2,872,800 2,872,800 2,872,800 2,872,800 2,872,800 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,203) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,203) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

868 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกกรวด บานเข
วา หมูที่ 11 ตําบล
พุดซา อําเภอเมือง 
เชื่อมตําบลกําปง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อใหประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
1,435 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
เฉลี่ย ขางละ 0.00 - 0.50 
เมตร  หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา 8,610 ตารางเมตร

จุดที่ 1
N 15.071534
E 102.059489
จุดที่ 2  
N 15.073519
E 102.047142

4,649,400 4,649,400 4,649,400 4,649,400 รอยละประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

868 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกกรวด บานเข
วา ม.11 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตอบานกําปง ม.
8 ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พุดซา
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 
1,435 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 
0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตรวมทั้งหมด
ไมนอยกวา 8,610 ตารางเมตร

จุดเร่ิมตน
N 15.042375
E 102.0308
จุดสิ้นสุด
N 15.041779
E 102.033419

4,649,400 4,649,400 4,649,400 4,649,400 4,649,400 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,204) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,204) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

869 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโนนกราดบานเข
วา หมูที่ 11 ตําบล
พุดซา เชื่อมตําบลโคก
สูง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อใหประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร ลงลูกรังไหลทาง
เฉลี่ย ขางละ 0.00 - 0.50 
เมตร  หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม
นอยกวา 12,000 ตารางเมตร

จุดที่ 1
N 15.057633
E 102.075929
จุดที่ 2  
N 15.08298 
E 102.083799

6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000 รอยละประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

869 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโนนกราด บานเข
วา ม.11 ตําบลพุดซา 
เชื่อมตอบานซาด ม.1
 ตําบลกําปง อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.พุดซา
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
  ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ
 0.00 - 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตรวมทั้งหมด
ไมนอยกวา 12,000 ตาราง
เมตร

จุดเร่ิมตน
N 15.057633
E 102.075929
จุดสิ้นสุด
N 15.08298
E 102.083799

6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,204) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,204) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

873 กอสรางถนน คสล. 
บานกระฉอด หมูที่ 5 
ตําบลตลาด เลียบ
คลองชลประทาน 
เชื่อมบานยุง หมูที่ 1 
ตําบลบานโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อแกปญหาการ
คมนาคมและการขนสง
สินคาทางการเกษตรใน
พื้นที่

กวาง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา ๔,๐๐๐ 
ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก
ไหลทาง ๒ ดาน ความกวาง
ตามสภาพพื้นที่

48p0196066
48p0196340

2,000,000 ระยะทางของ
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้นคิดเปน 
100%

ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความสะดวก
ในการคมนาคม
และขนสงสินคา
ทางการเกษตร

สํานักการชาง

873 กอสรางถนน คสล.
บานกระฉอด หมู 5
ตําบลตลาด เลียบ
คลองชลประทาน 
(เชื่อมตําบลตลาด กับ
บานยุง หมูที่ 1 ตําบล
บานโพธิ์)

ทต.ตลาด
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม. 
ปริมาตรหินคลุกไหลทาง 2 
ดาน ความกวางตามสภาพ
พื้นที่ พรอมปายโครงการตาม
แบบ ทต.ตลาด กําหนด

จุดเร่ิมตน
15.032885
102.172555
จุดสิ้นสุด
15.031895
102.183603

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 1,206) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

   ขอความเดิม (หนา 1,206) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

885 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานสีมุม 
หมูที่ 7 ตําบลสีมุม 
อําเภอเมือง เชื่อมสาม
แยกบานโนนตาล - 
บานบึงสมบูรณ ตําบล
บึงออ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (สายสี
มุม - โนนตาล)

เมือง 1.เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2.เพื่อใหประชาชนมี
ถนนในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
3.เพื่อใชในการขน
พืชผลทางการเกษตร

กวาง 5 เมตร  ยาว 800 
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร  พรอมลง
ลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 
0.20 เมตร พรอมวางทอ 
คสล. ขนาด 0.40 เมตร 
จํานวน 4 จุด ๆ ละ 6 ทอน 
รวม 24 ทอน

จุดเร่ิมตน
47p818654
Utm 1661656
จุดสิ้นสุด
47p818228
Utm 1662297

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จํานวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่เพิ่มขึ้น
ประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจ
รอยละ 70

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม และ
ขนสงพืชผล
การเกษตร

สํานักการชาง

885 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสีมุม หมูที่ 7 
ตําบลสีมุม อําเภอ
เมือง เชื่อมสายแยก
บานโนนตาล - บาน
บึงสมบูรณ หมูที่ 9 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา (สายสี
มุม - โนนตาล)

อบต.สีมุม
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5.00 ม. ยาว 677 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
3,385 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ. กําหนด

จุดเร่ิมตน
47p
818654 Utm
1661656
จุดสิ้นสุด
47p
818228 Utm
1662297

1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,211) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,211) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

889 กอสรางถนน คสล. 
บริเวณเชื่อมตอบาน
ขนาย หมูที่ 3 ตําบล
บานเกาะ เชื่อมบาน
โพนสูง ตําบลหมื่นไวย
 และบานชองอู ตําบล
จอหอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อใหราษฎรสัญจรไป
มาระหวางตําบลได
สะดวก

กวางเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.๑๕ 
เมตร และ/หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๔,๘๐๐ 
ตารางเมตร

X1901๙๘ E
Y๖๖๒๑๕๑ N

3,300,000 ราษฏรในตําบล
สัญจรไปมาได
สะดวก

ราษฎรสัญจรไปมา
ระหวางตําบลได
สะดวก

สํานักการชาง

889 กอสรางถนน คสล. 
บริเวณเชื่อมตอตําบล
บานเกาะ ตําบลหมื่น
ไวย และตําบลจอหอ 
(จุดเชื่อมตอระหวาง 3
 ตําบล) หมูที่ 3 บาน
ขนาย ตําบลบานเกาะ

อบต.
บานเกาะ
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวางเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 1,200 ม. 
และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 4,800 ตร.ม.

จุดเร่ิมตน
190194 E 
662114 W
จุดสิ้นสุด
101007 E 
662633 W

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,212) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,212) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

890 กอสรางถนน คสล. 
จากบริเวณแยก
บานพักเทศบาลนคร 
เชื่อมตําบลหมื่นไวย 
เชื่อมตําบลบานเกาะ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อใหการสัญจรไปมา
ระหวางตําบลไดรับ
ความสะดวกมากขึ้น

กวาง ๕ เมตร ยาว 700เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไมนอย
กวา 3,500 ตารางเมตร

จุดเร่ิมตน
ละติจูด
0189102
ลองติจูด
1661077
จุดสิ้นสุด
ละติจูด
0189627
ลองติจูด
1660875

2,100,000 1.ระยะทางของ
ถนนที่มีการ
กอสรางถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น       
2.รอยละความ
พึงพอใจของผูใช
ถนน

ประชาชนทั้ง 2 
ตําบลไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

890 กอสรางถนน คสล. 
จากบริเวณแยก
บานพักเทศบาลนคร
ถึงสุดเขตตําบลหมื่น
ไวย เชื่อมตอตําบล
บานเกาะ

อบต.
หมื่นไวย
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 4 ม. ยาว 650 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 3,500
 ตร.ม.

จุดเร่ิมตน
ละติจูด 
15.006700
ลองติจูด 
102.109137
จุดสิ้นสุด
ละติจูด
15.004698
ลองติจูด
102.113982

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,213) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,213) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

896 ซอมแซมถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนน
สายบานหนองพลวง
นอย หมูที่ 3 ตําบล
โพธิ์กลาง เชื่อมบาน
หนองบัวศาลา ตําบล
หนองบัวศาลา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อปรับปรุงถนนที่มี
สภาพเปนหลุม ปนบอ ให
สามารถใชการไดดี
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
สัญจร ไป-มา ของ
ประชาชนที่ใชถนนสายนี้
3.เพื่อความสะดวกในการ
ขนพืชผลทางการเกษตร
4.เพื่อลดปญหา
การจราจรในชวงเวลา
เรงดวน

กวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 
7,900 เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา ๓๙,๕๐๐ ตารางเมตร
 พรอมตีเสนแบงจราจร

จุดเร่ิมตน
Utm
๑๖๕.๑๐๐
188.๗๐๐
จุดสิ้นสุด
Utm
๑๘๔.๗๖๐
๑๘๙.๒๐๐

15,800,000 กอสรางถนน
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
รอยละ 90

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การจราจร

สํานักการชาง

896 ซอมแซมถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนน
สายหนองพลวงนอย 
หมูที่ 3 ต.โพธิ์กลาง 
ถึง ตําบลหนองบัว
ศาลา (พรอมตีเสน
จราจร)

ทต.โพธิ์
กลาง
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

ดําเนินการปูแอสฟลทติกคอ
นกรีต หนา 0.05 ม. กวาง
เฉลี่ย 5 ม. ยาว 7,900 ม. 
หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
 39,500 ตร.ม. พรอมตีเสน
แบงจราจร

จุดเร่ิมตน 
UTM 165.100
188.700
จุดสิ้นสุด
UTM 184.760
189.200

15,800,000 15,800,000 15,800,000 15,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,216) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,216) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

903 กอสรางถนนลาดยาง
สายบานหัวสระ หมูที่
 5 ตําบลโคกสูง เชื่อม
บานหนองออก ตําบล
จอหอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อใชเปนเสนทาง
คมนาคมที่ไดมาตรฐาน 
และประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

กวางเฉลี่ย 5 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1 เมตร ยาว 
1,200 เมตร

ละติจูด
15.0601823
ลองติจูด
102.1111789

10,800,000 กอสรางถนน
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
รอยละ 90

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา  
และบานเมืองมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยขึ้น

สํานักการชาง

903 กอสรางถนนลาดยาง
สายบานหัวสระ หมูที่
 5เชื่อมบานหนองออก
 หมูที่ 10 ตําบลจอหอ
 ทางเชื่อมระหวาง
เทศบาลตําบลโคกสูง
กับ อบต.จอหอ) 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.โคก
สูง
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวางเฉลี่ย 5.00 ม. ไหลทาง
กวาง ขางละ 1.00 ม. ยาว 
1,200  ม.

ละติจูด  
15.0601823
ลองติจูด  
102.1111789

10,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,218) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,218) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

904 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
พันดุง หมูที่ 5 ตําบล
โคกสูง เชื่อมโตโยตา 
1988 บายพาสบาน
หนองออก ตําบลจอ
หอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อใชเปนเสนทาง
คมนาคมที่ไดมาตรฐาน 
และประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

กวาง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ละติจูด
15.051527
ลองติจูด
102.117019

3,600,000 กอสรางถนน
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
รอยละ 90

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา  
และบานเมืองมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยขึ้น

สํานักการชาง

904 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
พันดุง หมูที่ 5 ตําบล
โคกสูง ถึง โตโยตา 
1988 บายพาส 
ตําบลจอหอ (ทาง
เชื่อมระหวางเทศบาล
ตําบลโคกสูงกับ อบต.
จอหอ) อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.โคก
สูง
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 4.00 ม. ยาว 1,500 
ม. หนา 0.15 ม.

ละติจูด  15.051527
ลองติจูด  
102.117019

3,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,219) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,219) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

906 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายขาง
โรงงานลูกชิ้น บาน
หนองกระชาย หมูที่ 
11 ตําบลโคกสูง 
เชื่อมบานโกรก ตําบล
หนองไขน้ํา อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อใชเปนเสนทาง
คมนาคมที่ไดมาตรฐาน 
และประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

กวาง 3.50 เมตร ยาว 3,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

ละติจูด
15.0922511 
ลองติจูด
102.128692

5,985,000 กอสรางถนน
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
รอยละ 90

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
และบานเมืองมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยขึ้น

สํานักการชาง

906 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายขาง
โรงงานลูกชิ้น บาน
หนองกระชาย หมูที่ 
11 ตําบลโคกสูง ถึง
บานโกรก หมูที่ 6 ต.
หนองไขน้ํา (เชื่อม
เทศบาลตําบลโคกสูง 
กับเทศบาลตําบล
หนองไขน้ํา) และ 
อบต.จันอัด) อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.โคก
สูง
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 3.50 ม. ยาว 3,000 
ม. หนา 0.15 ม.

ละติจูด  
15.0922511
ลองติจูด  
102.128692

5,985,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,219) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,219) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

907 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางชาง
 บานหนองโพธิ์ หมูที่ 
2 ตําบลโคกสูง เชื่อม
บานจันอัด ตําบลจัน
อัด อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง เพื่อใชเปนเสนทาง
คมนาคมที่ไดมาตรฐาน 
และประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

กวาง 3.50 เมตร ยาว 3,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

ละติจูด 
15.096571
ลองติจูด 
102.113854

5,985,000 กอสรางถนน
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
รอยละ 90

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา  
และบานเมืองมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยขึ้น

สํานักการชาง

907 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางชาง
 บานหนองโพธิ์ หมูที่ 
2 ตําบลโคกสูง ถึง 
อบต.จันอัด (ทางเชื่อม
ระหวางเทศบาลตําบล
โคกสูงกับ อบต.จันอัด)
 อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.โคก
สูง
อําเภอ
เมือง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 3.50 ม. ยาว 3,000 
ม. หนา 0.15 ม.

ละติจูด  
15.096571
ลองติจูด  
102.113854

5,985,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ 80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1,220) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1,220) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

16 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานดาน
ประชาธิปไตยการมีสวน
รวมของประชาชน

1.เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่
อําเภอครบุรี ไดรับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
การเมืองการปกครองในระบบ
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
ภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
2.เพื่อศึกษาดูงานการสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนดาน
การเมือง การปกครองและ
สามารถนําความรูที่ไดรับจากการ
เขาอบรมและศึกษาดูงานไปสูการ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันได

1.ประชานในเขตพื้นที่อําเภอ ครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 720 คน
2.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 10 คน

1,760,600 1.ผูเขารับการอบรมไม
นอยกวารอยละ 80 
ของกลุมเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการอบรม มีความ
พึงพอใจในการดําเนิน
โครงการไมนอยกวาใน
ระดับดี

1.ผูเขารับการอบรมมี
สวนรวมของการเมือง
การปกครองในระบอบ
พระมหากษัตริยเปน
ประมุข
2.ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ ดาน
การเมือง การปกครอง
และสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

กองกิจการสภา

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

   8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     1.1 แผนงานบริหานงานท่ัวไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   ขอความเดิม (หนา 1,463) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

ท่ี
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     1.1 แผนงานบริหานงานท่ัวไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

16 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานดาน
ประชาธิปไตยการมีสวน
รวมของประชาชน

1.เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่
อําเภอครบุรี ไดรับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
การเมืองการปกครองในระบบ
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
ภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
2.เพื่อศึกษาดูงานการสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนดาน
การเมือง การปกครองและ
สามารถนําความรูที่ไดรับจากการ
เขาอบรมและศึกษาดูงานไปสูการ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันได

1.ประชานในเขตพื้นที่อําเภอ ครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 720 คน
2.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 10 คน

1,760,600 1,760,600 1,760,600 1.ผูเขารับการอบรมไม
นอยกวารอยละ 80 
ของกลุมเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผูเขา
รับการอบรม มีความ
พึงพอใจในการดําเนิน
โครงการไมนอยกวาใน
ระดับดี

1.ผูเขารับการอบรมมี
สวนรวมของการเมือง
การปกครองในระบอบ
พระมหากษัตริยเปน
ประมุข
2.ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ ดาน
การเมือง การปกครอง
และสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

กอง
กิจการสภา

   ขอความใหม (หนา 1,463) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล แกไขงบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     1.1 แผนงานบริหานงานท่ัวไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

20 โครงการอบรมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน
อําเภอเมืองนครราชสีมา

1.เพื่อใหชุมชนไดเรียนรูและศึกษา
การเมืองการปกครองแบบการมี
สวนรวมผานกระบวนการ
ประชาธิปไตย
2.เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานภาครัฐและสวนราชการ
ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน
3.เพื่อเปนชุมชนตนแบบในการนํา
กระบวนการประชาธิปไตยมาใชใน
ชุมชน

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยในชุมชนแกประชาชนในเขต
อําเภอเมืองนครราชสีมา
 ประชาชนอําเภอเมืองนครราชสีมา และ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ รวม 920 คน โดย
จัดอบรม 4 รุนๆ ละ 2 วัน
 - รุนที่ 1 จํานวน 230 คน ผูเขาอบรม 
225 คน และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 5 คน
 - รุนที่ 2 จํานวน 230 คน ผูเขาอบรม 
225 คน และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 5 คน
 - รุนที่ 3 จํานวน 230 คน ผูเขาอบรม 
225 คน และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 5 คน
 - รุนที่ 4 จํานวน 230 คน ผูเขาอบรม 
225 คน และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 5 คน

2,500,000 1.ผูเขาอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย

1.ผูเขาอบรมไดความรู
เกี่ยวกับกระบวนการมี
สวนรวมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย
2.ผูเขาอบรมไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการทาง
ประชาธิปไตย 
กระบวนการมีสวนรวม
ทางการเมือง เปน
ตนแบบการมีสวนรวมใน
ระบบประชาธิปไตยใน
ระดับตําบล และ
สามารถแนะนําเผยแพร
ใหกับชุมชนใกลเคียงได

กอง
กิจการสภา

   ขอความเดิม (หนา 1,467) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     1.1 แผนงานบริหานงานท่ัวไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

20 โครงการอบรมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน
อําเภอเมืองนครราชสีมา

1.เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นท่ี
อําเภอเมืองนครราชสีมาไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของการเมืองในระบอบ
พระมหากษัตริยเปนประมุข
ภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
2.เพ่ือศึกษาดูงานการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนดาน
การเมือง การปกครอง และ
สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการ
เขาอบรมและศึกษาดูงานไปสู
การปฏิบัติในชีวิตประจําวันได

ประชาชนในเขตอําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 540 คน

1,369,420 1,369,420 1.ผูเขาอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
2.รอยละ 80 ของผู
เขารับการอบรม มี
ความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการไมนอย
กวาระดับดี

1.ผูเขารับการอบรมมี
สวนรวมของการเมือง 
การปกครองในระบอบ
พระมหากษัตริยเปน
ประมุข
2.ผูเขารับการอบรมมี
ความรู ความเขาใจ 
ดานการเมืองการ
ปกครอง และสามารถ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

กอง
กิจการสภา

   ขอความใหม (หนา 1,467) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     1.1 แผนงานบริหานงานท่ัวไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

21 โครงการอบรมสัมมนา
ผูประกอบการในการมี
สวนรวมพัฒนาทองถิ่น

1.เพื่อใหผูประกอบการฯในจังหวัด
นครราชสีมา มีความรูเกี่ยวกับ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาที่ถูกตอง 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได ใหเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่
ผานมา
3.เพื่อเปนการกระตุนเตือนและสราง
จิตสํานึกในการมีสวนรวมพัฒนา
ทองถิ่นทําใหผูประกอบการเกิดความ
รักหวงแหนทองถิ่นและเกิดความ
ภาคภูมิใจ   
4.เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ รับฟงความคิดเห็น 
และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากับผูประกอบการในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

จัดอบรมสัมมนา  ผูควบคุมและจัดการ
โรงแรมหรือสถานที่คลายคลึงกัน ,
ผูประกอบการคาน้ํามัน กาซฯ ,  
ผูประกอบการคายาสูบ อยางนอย 1 คร้ัง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ
ผูประกอบการฯ ที่เขา
อบรมรอยละ 80

1.ผูประกอบการในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ได
ทราบและเขาใจ
ขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
2.การจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณที่ผานมา
3.องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมานํา
เงินคาธรรมเนียมฯ ท่ี
จัดเก็บไดนํามาพัฒนา
ทองถิ่นไดทันกําหนดเวลา

สํานักการคลัง

   ขอความเดิม (หนา 1,468) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

     1.1 แผนงานบริหานงานท่ัวไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี
ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

21 โครงการอบรมสัมมนา
ผูประกอบการในการมี
สวนรวมพัฒนาทองถิ่น

1.เพื่อใหผูประกอบการฯในจังหวัด
นครราชสีมา  มีความรูเกี่ยวกับ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมาที่ถูกตอง 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได  ใหเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ
ที่ผานมา
3.เพื่อเปนการกระตุนเตือนและสราง
จิตสํานึกในการมีสวนรวมพัฒนา
ทองถิ่นทําใหผูประกอบการเกิดความ
รักหวงแหนทองถิ่นและเกิดความ
ภาคภูมิใจ   
4.เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ รับฟงความคิดเห็น 
และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมากับผูประกอบการในเขต
จังหวัดนครราชสีมา

จัดอบรมสัมมนา  ผูควบคุมและจัดการ
โรงแรมหรือสถานที่คลายคลึงกัน ,
ผูประกอบการคาน้ํามัน กาซฯ ,  
ผูประกอบการคายาสูบ อยางนอย 1 คร้ัง

500,000 500,000 800,000 800,000 800,000 รอยละของ
ผูประกอบการฯ ที่เขา
อบรมรอยละ 80

1.ผูประกอบการในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ได
ทราบและเขาใจ
ขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
2.การจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณที่ผานมา
3.องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมานํา
เงินคาธรรมเนียมฯ  ท่ี
จัดเก็บไดนํามาพัฒนา
ทองถิ่นไดทันกําหนดเวลา

สํานักการคลัง

   ขอความใหม (หนา 1,468) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เหตุผล แกไขงบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ 

องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา          

 
 

 

 

 



(แบบ ผ.02/1)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชรา

1.เพื่อบริหารจัดการภายในสถาน
สงเคราะหใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่พรอมในการใหบริการ
แกผูสูงอายุ
2.เพื่อจัดซื้อจัดหาพัสดุ เคร่ืองมือ 
เครื่องใช ครุภัณฑ ใหเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงาน
3.เพื่อจัดใหมีบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ ปฏิบัติหนาที่
ใหบริการแกผูสูงอายุ
4.เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงาน

ผูสูงอายุ จํานวน 160 คน และ
บุคลากร จํานวน 43 คน
1.คาตอบแทน จํานวน 500,000 
บาท
2.คาใชสอย จํานวน 2,810,000 
บาท
3.คาวัสดุ จํานวน 7,522,000 บาท
4.คาสาธารณูปโภค 735,000 บาท
5.คาครุภัณฑ จํานวน 3,121,000 
บาท

17,732,000 17,732,000 17,732,000 17,732,000 17,732,000 ผูเขารวมมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 80

ผูสูงอายุมีความสุข 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน
เกิดมิตรภาพที่ดี มีโอกาส
ในการเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ

สถานสงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณโพธิ์
กลาง กอง

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   ขอความเดิม (หนา 1,597) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

206



(แบบ ผ.02/1)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนสถาน
สงเคราะหคนชราบาน
ธรรมปกรณโพธิ์กลาง

1.เพื่อบริหารจัดการภายในสถาน
สงเคราะหใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่พรอมในการใหบริการ
แกผูสูงอายุ
2.เพื่อจัดซื้อจัดหาพัสดุ เคร่ืองมือ 
เครื่องใช ครุภัณฑ ใหเพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงาน
3.เพื่อจัดใหมีบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ ปฏิบัติหนาที่
ใหบริการแกผูสูงอายุ
4.เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงาน

ผูสูงอายุ จํานวน 160 คน และ
บุคลากร จํานวน 43 คน
1.คาตอบแทน จํานวน 500,000 
บาท
2.คาใชสอย จํานวน 2,810,000 
บาท
3.คาวัสดุ จํานวน 7,522,000 บาท
4.คาสาธารณูปโภค 735,000 บาท
5.คาครุภัณฑ จํานวน 6,165,000
 บาท

17,732,000 17,732,000 17,732,000 17,732,000 17,732,000 ผูเขารวมมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ
 80

๑.ผูสูงอายุมีเครื่อง
อุปโภค บริโภคและ
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ
๒.ผูสูงอายุไดรับบริการ
ทุกดาน
๓.บุคลากรในสถาน
สงเคราะหมีขัวญและ
กําลังใจที่ดี ตั้งใจปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

สถานสงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณโพธิ์
กลาง กอง

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

   ขอความใหม (หนา 1,597) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล แกไขแผนงาน เปาหมาย และผลท่ีคาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ท่ี
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.02/1)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสถานสงเคราะห
คนชรา

๑.เพื่อบริหารจัดการภายในสถาน
สงเคราะหใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่พรอมในการใหบริการ
แกผูสูงอายุ
๒.เพื่อจัดซื้อจัดหาพัสดุ เคร่ืองมือ 
ครุภัณฑใหเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 
๓.เพื่อจัดใหมีบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถแกผูสูงอายุ
๔.เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงาน

 ผูสูงอายุ จํานวน ๑๓๐ คน และ
บุคลากร ๓๙ คน
๑.คาตอบแทน จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.-
บาท 
๒.คาใชสอย จํานวน ๙๘๒,๔๕๐.-บาท 
๓.คาวัสดุ จํานวน ๔,๗๖๐,๗๕๐.-บาท
  
๔.คาสาธารณูปโภค จํานวน 
๓๘๔,๐๐๐.-บาท  
๕.ครุภัณฑ จํานวน ๑,๔๐๑,๐๐๐.-
บาท

6,567,200   6,616,700    6,610,200      6,427,200      6,427,200   ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการ

๑.ผูสูงอายุมีเครื่องอุปโภค
 บริโภคและ
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ
๒.ผูสูงอายุไดรับบริการ
ทุกดาน
๓.บุคลากรในสถาน
สงเคราะหมีขัวญและ
กําลังใจท่ีดี ตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

สถานสงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

   ขอความเดิม (หนา 1,598) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.02/1)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสถานสงเคราะห
คนชราบานธรรมปกรณ
วัดมวง

๑.เพื่อบริหารจัดการภายในสถาน
สงเคราะหใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่พรอมในการใหบริการ
แกผูสูงอายุ
๒.เพื่อจัดซื้อจัดหาพัสดุ เคร่ืองมือ 
ครุภัณฑใหเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 
๓.เพื่อจัดใหมีบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถแกผูสูงอายุ
๔.เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงาน

ผูสูงอายุ จํานวน ๑๓๐ คน และ
บุคลากร ๓๙ คน
๑.คาตอบแทน จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.-
บาท 
๒.คาใชสอย จํานวน ๙๘๒,๔๕๐.-บาท 
๓.คาวัสดุ จํานวน ๔,๗๖๐,๗๕๐.-บาท
  
๔.คาสาธารณูปโภค จํานวน 
๓๘๔,๐๐๐.-บาท  
๕.ครุภัณฑ จํานวน ๑,๔๐๑,๐๐๐.-
บาท

6,567,200   7,828,200   7,828,200      7,828,200     7,828,200   ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการ

๑.ผูสูงอายุมีเครื่องอุปโภค
 บริโภคและ
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ
๒.ผูสูงอายุไดรับบริการ
ทุกดาน
๓.บุคลากรในสถาน
สงเคราะหมีขัวญและ
กําลังใจท่ีดี ตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

สถานสงเคราะห
คนชราบาน

ธรรมปกรณวัด
มวง

กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

   ขอความใหม (หนา 1,598) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 เหตุผล แกไขแผนงาน และงบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) 

 

 



(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

190 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ทางการแพทย

เครื่องกระตุนไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 200,000 บาท (ราคาตาม
ทองตลาด)

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข

190 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ทางการแพทย

เครื่องกระตุนไฟฟา 220 โวลต 50 
เฮิรตซ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
200,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

        ขอความเดิม (หนา 1,687) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

        ขอความใหม (หนา 1,687) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  เหตุผล แกไขเปาหมาย งบประมาณใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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 ที่ปรกึษา 
 รอยตรหีญงิ ระนองรักษ   สุวรรณฉว ี  นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 
 นายประดิษฐ  กิ่งโก            รองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดนครราชสีมา 

นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 

            
คณะทํางาน 

   นายชัยเกียรต ิ   เกษรบัวทอง  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
พ.จ.อ.คมกฤษณ    เงินโพธิ ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา   เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร   คิดเห็น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางชุติกาญจน   เพียดขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา   ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร       สงคทะเล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ  ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นายภาณุ  เทจอหอ   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นายยศธร  อัครกุลพิทักษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
 
 

 
 
 
 
 


