
 

                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)   

แกไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 
องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 

 
กองแผนและงบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
สิงหาคม  ๒๕60 





 
 

คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไขครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 หมวด 4 ขอ 21  เพื่อแกไขโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  
ไดจัดทําแผนฉบับนี้  เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2561  ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามเจตนารมณท่ีมุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายท่ีใหความรวมมือในการจัดทํา  ท้ังหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาคม
ทองถิ่น  ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้   จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 
 สิงหาคม  2560 

 
 
 



 
 

สารบัญ  
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          บัญชีแกไข                                   1 
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (บัญชีแกไข)                      2 
    รายละเอียดโครงการแกไข                         3 - 8 
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ผ. 07

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 5 40,914,000 2 11,250,000 2 11,250,000 2 11,250,000 11 74,664,000

รวม 5 40,914,000 2 11,250,000 2 11,250,000 2 11,250,000 11 74,664,000

รวมทั้งส้ิน 5 40,914,000 2 11,250,000 2 11,250,000 2 11,250,000 11 74,664,000

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (บัญชีแกไข)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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(แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 ปรับปรุงซอมแซมถนน 
อบจ.นม (19304) 
บานบึงออ หมูที่ 1 
ตําบลบึงออ-บานโตนด 
หมูที่ 3 ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

ถนนผิวจราจรลาดยาง
กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร
 ยาว 11,046 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.011008  
E101.925171
จุดส้ินสุด
N15.069891
E101.978112

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจากการ
เดินทางที่สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

1 ปรับปรุงซอมแซมถนน 
อบจ.นม (19204) 
บานบึงออ หมูที่ 1 
ตําบลบึงออ-บานโตนด 
หมูที่ 3 ตําบลพันดุง 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน

ถนนผิวจราจรลาดยาง
กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร
 ยาว 11,046 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.011008  
E101.925171
จุดส้ินสุด
N15.069891
E101.978112

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน
ประชากรที่มี
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ครัวเรือนไดรับ
ประโยชนจากการ
เดินทางที่สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

อําเภอขาม
ทะเลสอ

สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 589 )

          ขอความใหม (หนา 589 ) เหตุผล แกไขเลขรหัสสายทางใหถูกตองตามขอเท็จจริง

รายละเอียดโครงการแกไข

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) แกไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ  และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2.ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

85 กอสรางถนน คสล.สาย 
บานเพ็ดนอย หมูที่ 6 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอ
บัวลาย -บานหนองแสง 
ตําบลบัวลาย อําเภอสีดา
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนที่สามารถใช
สัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 460 เมตร หนา 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N15642173
E102514607
จุดส้ินสุด
N15643441
E102510454

    1,250,000    1,250,000     1,250,000     1,250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนผูใช
ถนนสัญจรไป
มารอยละ 70

ประชาชนมีถนนที่
สมารถสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

อบต.เมือง
พะไล
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง

85 กอสรางถนน คสล.สาย 
บานเพ็ดนอย หมูที่ 6 
ตําบลเมืองพะไล อําเภอ
บัวลาย -บานหนองแสง 
ตําบลบัวลาย อําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนที่สามารถใช
สัญจรไปมาได
อยางสะดวกขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 460 เมตร หนา 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N15642173
E102514607
จุดส้ินสุด
N15643441
E102510454

    1,250,000    1,250,000     1,250,000     1,250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนผูใช
ถนนสัญจรไป
มารอยละ 70

ประชาชนมีถนนที่
สมารถสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

อบต.เมือง
พะไล
อําเภอบัวลาย

สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 635 )

          ขอความใหม (หนา 635 ) เหตุผล แกไขชื่ออําเภอใหถูกตองกับขอเท็จจริง
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(แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

172 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมตําบล
ระหวางบานโนนอุดม 
หมูที่ 8 เทศบาลตําบล
บึงสําโรง เชื่อมบานอัม
พะวัน หมูที่ 9 ตําบล
สีสุก อําเภอแกงสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

กอสรางถนน คสล.กวาง
 5 ม. ยาว 1,050 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ คสบ.ไมนอยกวา 
5,250 ม.

เริ่มตน
N 154248.54
E 102109.86
สิ้นสุด 
N 154254.00
E 102940.86

2,814,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวารอย
ละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ทต.บึงสําโรง
อําเภอแกง
สนามนาง

สํานักการชาง

172 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมตําบล
ระหวางบานโนนอุดม 
หมูที่ 8 เทศบาลตําบล
บึงสําโรง เชื่อมบาน
อัมพวันพัฒนา หมูที่ 9 
ตําบลสีสุก อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

กอสรางถนน คสล.กวาง
 5 ม. ยาว 1,050 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
5,250 ม.

เริ่มตน
N 154248.54
E 102109.86
สิ้นสุด 
N 154254.00
E 102940.86

2,814,000 รอยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวารอย
ละ 50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ทต.บึงสําโรง
อําเภอแกง
สนามนาง

สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 684 )

          ขอความใหม (หนา 684 ) เหตุผล แกไขชื่อบานใหถูกตองกับขอเท็จจริง
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(แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

215 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานตะครอ หมูที่
 7 ตําบลสําโรง เชื่อม
บานตะกุด หมูที่ 11 
ตําบลกําปง ตําบลสําโรง
 อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลมีถนน
ในการคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
6,000 เมตร ไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร หรือ
ยกระดับคันดิน 0.50 
เมตร งานลูกรังบดอัดแนน
หนา 0.15 เมตร งานหิน
คลุกบดอัดแนนหนา 0.20 
เมตร พรอมวางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 1.00 
เมตร จํานวน 7 จุดๆ 10 
ทอน

จุดเริ่มตน
N1512858 
E1020123 
จุดส้ินสุด
N1511486 
E1020366

  18,000,000 รอยละของ
ประชาชนทั้ง
สองตําบลมี
ถนนใชในการ
สัญจร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

อบต.สําโรง
อําเภอโนนไทย

สํานักการชาง

215 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานตะครอ หมูที่
 7 ตําบลสําโรง เชื่อม
บานหัวตะกรุด หมูที่ 11
 ตําบลกําปง อําเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
ทั้งสองตําบลมีถนน
ในการคมนาคมได
สะดวกรวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
6,000 เมตร ไหลทางขาง
ละ 0.50 เมตร หรือ
ยกระดับคันดิน 0.50 
เมตร งานลูกรังบดอัดแนน
หนา 0.15 เมตร งานหิน
คลุกบดอัดแนนหนา 0.20 
เมตร พรอมวางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 1.00 
เมตร จํานวน 7 จุดๆ 10 
ทอน

จุดเริ่มตน
N1512858 
E1020123 
จุดส้ินสุด
N1511486 
E1020366

  18,000,000 รอยละของ
ประชาชนทั้ง
สองตําบลมี
ถนนใชในการ
สัญจร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

อบต.สําโรง
อําเภอโนนไทย

สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 712 )

          ขอความใหม (หนา 712 ) เหตุผล แกไขชื่อบานใหถูกตองกับขอเท็จจริง
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(แบบ ผ.04)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่ขอประสาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

253 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก บานซับ
กานเหลือง หมูที่ 4  - 
บานหนองหวา หมูที่ 7 
ตําบลครบุรีใต เชื่อม
บานแสนสุข หมูที่ 3 
ตําบลครบุรี อําเภอครบุรี
 จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
 รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว
 2,950 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 
17,700 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.332754
E102.091335
จุดส้ินสุด
N14.343336
E102.063319

8,850,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

อบต.ครบุรีใต
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

253 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก บานซับ
กานเหลือง หมูที่ 4  - 
บานหนองหวา หมูที่ 7 
ตําบลครบุรีใต เชื่อม
บานดอนแสนสุข หมูที่ 
3 ตําบลครบุรี อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
 รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว
 2,950 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 
17,700 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N14.332754
E102.091335
จุดส้ินสุด
N14.343336
E102.063319

8,850,000 รอยละของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

อบต.ครบุรีใต
อําเภอครบุรี

สํานักการชาง

          ขอความเดิม (หนา 733 )

          ขอความใหม (หนา 733 ) เหตุผล แกไขชื่อบานใหถูกตองกับขอเท็จจริง
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(แบบ ผ.08)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

145 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

กลองดิจิตอล ความละเอียด 15 
ลานพิกเซล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
 9,000 บาท
รายละเอียดตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สิงหาคม 2559

18,000 สํานักการชาง

145 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา และ
เผยแพร

เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
 รวดเร็ว มีความคลองตัวในการ
ทํางาน

กลองดิจิตอล ความละเอียด 15 
ลานพิกเซล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
 9,000 บาท
รายละเอียดตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สิงหาคม 2559

18,000 สํานักการชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการแกไข

          ขอความเดิม (หนา 1076) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

          ขอความใหม (หนา 1076) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เหตุผล แกไขประเภทครุภัณฑใหสอดคลองกับขอเท็จจริง

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  แกไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่
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 ที่ปรึกษา 
 รอยตรีหญิง ระนองรักษ   สุวรรณฉวี  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 นายกิตติ  เชาวนดี            รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

นางเพลินพิศ  สุนทรพุทธศาสน  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
            
 

คณะทํางาน 
นายชนะชัย   ชอบบัว   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
นางขวัญจิตต   เกตุสระนอย  หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
พ.จ.อ.คมกฤษณ    เงินโพธิ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวพรณภา   เปยนขุนทด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวศิริอร   คิดเห็น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางพิจิตรา   ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นายวัชรินทร       สงคทะเล  ผูชวยเจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  
นางวิสา   ชั้นกลาง   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  

 
 




