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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)

  2.2 สาธารณสุข 2 3,119,700 2 3,119,700 2 3,119,700 4 6,239,400

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม 2 3,119,700 2 3,119,700 2 3,119,700 4 6,239,400

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 14 55,456,000 8 22,568,000 49 96,905,000 35 121,420,500 29 109,680,500 106 296,349,500

รวม 14 55,456,000 8 22,568,000 49 96,905,000 35 121,420,500 29 109,680,500 106 296,349,500

รวมทั้งสิ้น 14 55,456,000 8 22,568,000 51 100,024,700 37 124,540,200 31 112,800,200 141 415,389,100

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

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

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

32 โครงการสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
กลุมโรค NCDs 
สําหรับประชาชนทั่วไป
 จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนไป
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข
3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนทั่วไปสามารถจัด
กิจกรรมแกไขปญหาและ
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน
ใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.อบรมทางวิชาการ จํานวน 
554 คน
 -ประชาชนนํารองในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองนครราชสีมา จํานวน
 681 คน 
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 3 รุนๆ 
ละ 5 คน รวม 15 คน
 -วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ 3 
รุนๆ ละ 7 คน รวม 21 คน
2.ศึกษาดูงาน จํานวน 696 คน
  -ประชาชนนํารองในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองนครราชสีมา จํานวน
 686 คน 
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 3 รุนๆ 
ละ 5 คน รวม 15 คน

1,663,620 1,663,620 1,663,620 ดานปริมาณ
1.ประชาชนเขารับการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะ
การปฏิบัติงานโดยการอบรม
พรอมศึกษาดูงานไมนอยกวา
รอยละ 80
2.ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในการดําเนินงาน "สราง
เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
 โดยคนในชุมชน" สามารถ
พัฒนาศักยภาพประชาชนดาน
สาธารณสุขไดเพิ่มขึ้น
3.ประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากและมากที่สุดไมนอย
กวารอยละ 80
ดานคุณภาพ
1.หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกับ
ประชาชนในพื้นที่สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

1.ประชาชนสามารถนํา
ความรูและทักษะไป
ปฏิบัติงานในชุมชนตาม
บทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.มีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงาน องคกรตางๆ ใน
การรวมมือดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน ใหสามารถดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน
3.ประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเอง
ใหหางไกลจากโรคไมติดตอ 
และโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   ขอความเดิม (หนา 844) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน

 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
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

        2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

32 โครงการสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
กลุมโรค NCDs 
สําหรับประชาชนทั่วไป
 จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนไป
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข
3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนทั่วไปสามารถจัด
กิจกรรมแกไขปญหาและ
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน
ใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

อบรมทางวิชาการและศึกษาดู
งาน จํานวน 690 คน
 -ประชาชนนํารองในเขตพื้นท่ี
อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จํานวน 675 คน 
 -วิทยากร แขกผูมีเกียรติ และ
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 15 คน

1,663,620 1,663,620 1,663,620 1.กลุมเปาหมายเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 80
2.ผูเขารวมโครงการฯ มี
ความพึงพอใจไมนอยกวา
ระดับดี

1.ประชาชนสามารถนํา
ความรูและทักษะไป
ปฏิบัติงานในชุมชนตาม
บทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.มีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงาน องคกรตางๆ ใน
การรวมมือดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน ใหสามารถดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน
3.ประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเอง
ใหหางไกลจากโรคไมติดตอ 
และโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ

กองสาธารณสุข

   ขอความใหม (หนา 844) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล แกไขเปาหมาย และตัวชี้วัดใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

        2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

35 โครงการพัฒนา
ศักยภาพดาน
สาธารณสุขของ
ประชาชน อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนไป
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข
3.เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
ประชาชนทั่วไปสามารถจัด
กิจกรรมการแกไขปญหาและ
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน
ใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.วันอบรมทางวิชาการจํานวน 
599 คน จํานวน 2 รุนๆ ละ 1 
วัน
 -ประชาชน (นํารอง) อําเภอ
หวยแถลง จํานวน 555 คน
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 
20 คน
 -วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ 
จํานวน 24คน
2.วันศึกษาดูงาน จํานวน 585 
คน จํานวน 3 รุนๆ ละ 2 วัน
 -ประชาชน(นํารอง) อําเภอหวย
แถลง จํานวน 555 คน
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจํานวน 
30 คน

1,456,080 1,456,080 1,456,080 1.ดานปริมาณ
1.1 ประชาชนเขารับการ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติงานโดยการ
อบรมพรอมศึกษาดูงานไมนอย
กวารอยละ 80
1.2 ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจในการดําเนินงาน "สราง
เสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน
โดยคนในชุมชน"สามารถพัฒนา
ศักยภาพประชาชนดาน
สาธารณสุขไดเพิ่มข้ึน
1.3 ประชาชนมีความพึงพอใจ
ระดับมากและมากที่สุดไมนอย
กวารอยละ 80
2.ดานคุณภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกับ
ประชาชนในพื้นที่อําเภอจักราช
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
ดีขึ้น

1.ประชาชนสามารถนํา
ความรูและทักษะไป
ปฏิบัติงานในชุมชนตาม
บทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.มีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานองคกรตางๆในการ
รวมมือดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนใหสามารถดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน
3.ประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเอง
ใหหางไกลจากโรคไมติดตอ
และโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ

กอง
สาธารณสุข

   ขอความเดิม (หนา 847) 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

     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

        2.๒ แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

35 โครงการพัฒนา
ศักยภาพดาน
สาธารณสุขของ
ประชาชน อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

1.เพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนไป
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาดูงานดานสาธารณสุข
3.เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
ประชาชนทั่วไปสามารถจัด
กิจกรรมการแกไขปญหาและ
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน
ใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.วันอบรมทางวิชาการจํานวน 
599 คน จํานวน 2 รุนๆ ละ 1 
วัน
 -ประชาชน (นํารอง) อําเภอ
หวยแถลง จํานวน 555 คน
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน 
20 คน
 -วิทยากรและแขกผูมีเกียรติ 
จํานวน 24คน
2.วันศึกษาดูงาน จํานวน 585 
คน จํานวน 3 รุนๆ ละ 2 วัน
 -ประชาชน(นํารอง) อําเภอหวย
แถลง จํานวน 555 คน
 -เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจํานวน 
30 คน

1,456,080 1,456,080 1,456,080 1.กลุมเปาหมายเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 80
2.ผูเขารวมโครงการฯ มี
ความพึงพอใจไมนอยกวา
ระดับดี

1.ประชาชนสามารถนํา
ความรูและทักษะไป
ปฏิบัติงานในชุมชนตาม
บทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.มีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานองคกรตางๆในการ
รวมมือดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนใหสามารถดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน
3.ประชาชนกลุมเปาหมายมี
พฤติกรรมในการดูแลตนเอง
ใหหางไกลจากโรคไมติดตอ
และโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ

กอง
สาธารณสุข

   ขอความใหม (หนา 847) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล แกไขตัวชี้วัดใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01201) 
บานบุ - บานลองตอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต          
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร    
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 7,291 เมตร    
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
58,328 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N 15.040465° 
E 102.148680°
จุดสิ้นสุด
N 15.040990° 
E 102.206416°

18,555,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

1 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01201) 
บานบุ - บานลองตอง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 5,876 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยาง  ไมนอยกวา 
47,008 ตร.ม.   พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N 15.040465° 
E 102.148680°
จุดสิ้นสุด
N 15.040990° 
E 102.206416°

10,000,000  2,413,000 3,071,000 3,071,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   ขอความเดิม (หนา 867) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 867) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

44 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.06202) 
บานหนองขาม - คลอง
เมือง อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 2,970 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 20,790 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.943214° 
E 102.495167°
จุดสิ้นสุด
N 14.917581° 
E 102.498858°

7,534,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

44 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.06202) 
บานหนองขาม - คลอง
เมือง อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,970 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 23,760
 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.943214° 
E 102.495167°
จุดสิ้นสุด
N 14.917581° 
E 102.498858°

5,138,000 2,396,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 882) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 882) 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

46 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling) 
(อบจ.นม.07301) 
บานโคกวังวน - บานขี้
ตุน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,300 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.5 เมตร  หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 23,100 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี อบจ.น
ม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.900546° 
E 102.225023°
จุดสิ้นสุด
N 14.919832° 
E 102.242701°

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

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

46 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling) 
(อบจ.นม.07301) 
บานโคกวังวน - บานขี้
ตุน อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยาง ไมนอยกวา 23,100
 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.900546° 
E 102.225023°
จุดสิ้นสุด
N 14.919832° 
E 102.242701°

4,500,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

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

   ขอความใหม (หนา 883) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

53 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.08201) 
บานแปรง - บาน
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 8,725 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 69,800 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ตาม
แบบและรายละเอียดท่ี 
อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.335097° 
E 101.820843°
จุดสิ้นสุด
N 15.357214° 
E 101.721262°

12,024,000   10,840,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

53 ซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
(อบจ.นม.08201) 
บานแปรง - บาน
หนองกราด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุน
ทด

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

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.00-1.00 เมตร ยาว 
7,875 เมตร
(ชวงที่ 2) ปรับปรุงเปนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 850 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 6,800 
ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N 15.335097° 
E 101.820843°
จุดสิ้นสุด
N 15.357214° 
E 101.721262°

10,000,000  2,000,000 4,500,000 3,182,000 3,182,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 885 ) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 885) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไข ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

11



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

69 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.10204) 
บานกลึง - บานหนอง
สะแก อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,670 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 34,020 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.301779° 
E 102.205576°
จุดสิ้นสุด
N 15.299608° 
E 102.155915°

12,200,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

69 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.10204) 
บานกลึง - บานหนอง
สะแก อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตรไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 12,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตรไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 12,600 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร
(ชวงที่ 3) ขนาดกวาง 6.00 
เมตรยาว 1,670 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา
10,020ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N 15.301779°
E 102.205576°
จุดสิ้นสุด
N 15.299608°
E 102.155915°

2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,670,000 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) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

86 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.12208) 
บานหนองแจงใหญ - 
บานอีโค อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 3,059 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 24,472 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.559129° 
E 102.389701°
จุดสิ้นสุด
N 15.593147° 
E 102.384905°

9,516,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

86 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.12208) 
บานหนองแจงใหญ - 
บานอีโค อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,059 เมตร หรือพื้นท่ีลาด
ยาง  ไมนอยกวา 18,354 
ตร.ม.  พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.559129°
E 102.389701°
จุดสิ้นสุด
N 15.593147°
E 102.384905°

1,976,000 3,770,000 3,770,000 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)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

116 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.16101) 
บานเจริญผล - บาน
สระแกว อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวย
แถลง

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 4,987 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 39,896 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

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

14,174,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

116 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.16101) 
บานเจริญผล - บาน
สระแกว อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวย
แถลง

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

(1)ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,696 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
13,568 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร(2)ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร    
ยาว 2,816 เมตร หรือพื้นท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 19,712
 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร 
(3)ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 475 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
2,375 เมตร พรอมตีเสน
จราจร

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

3,000,000     5,810,000 3,000,000 2,364,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 906) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 906) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

14



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

117 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.16202) 
บานหนองเครือ - บาน
หวยแคน อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวย
แถลง

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,425 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 8,550 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.953984° 
E 102.638183°
จุดสิ้นสุด
N 14.948401° 
E 102.687188°

3,199,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

117 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.16202) 
บานหนองเครือ - บาน
หวยแคน อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวย
แถลง

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

(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว
 304 เมตร หรือพื้นท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 2,432 ตร.ม.
(ชวงที่ 2)ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ยาว 730 
เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 0.50 เมตร ยาว 391
 เมตร หรือพื้นท่ีลาดยางไม
นอยกวา 6,387 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.953984° 
E 102.638183°
จุดสิ้นสุด
N 14.948401° 
E 102.687188°

1,000,000     1,880,000 319,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 907) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 907) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

121 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.16006) 
บานโนนสุวรรณ - บาน
โนนเสมา อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวย
แถลง

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
295 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 1,770 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.052319° 
E 102.511733°
จุดสิ้นสุด
N 15.051420° 
E 102.506582°

660,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

121 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.16006) 
บานโนนสุวรรณ - บาน
โนนเสมา อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวย
แถลง

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

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 600 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
3,600 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N 15.052319° 
E 102.511733°
จุดสิ้นสุด
N 15.051420° 
E 102.506582°

 1,080,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 908) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 908) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

137 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18206) 
บานหนองตะไก - 
บานดอนกอก อําเภอ
สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 3,273 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 26,184 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.849093° 
E 101.898058°
จุดสิ้นสุด
N 14.848732° 
E 101.860312°

8,929,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

137 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18206) 
บานหนองตะไก - 
บานดอนกอก อําเภอ
สูงเนิน 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 3,273 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 26,184 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.849093° 
E 101.898058°
จุดสิ้นสุด
N 14.848732° 
E 101.860312°

 1,200,000 4,000,000 3,729,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 913) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 913) 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

141 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18010) 
บานโนนคา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
400 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 2,400 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.937672°
E 101.866832°
จุดสิ้นสุด
N 14.937868°
E 101.863199°

837,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และ ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

141 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18010) 
บานโนนคา อําเภอสูง
เนิน 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 400 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 3,200 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.937672°
E 101.866832°
จุดสิ้นสุด
N 14.937868°
E 101.863199°

 500,000 337,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 915) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 915) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

142 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18011) 
บานโนนคา - บานโคก
กระพี้ อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 1,274 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 10,192 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.948233° 
E 101.862226°
จุดสิ้นสุด
N 14.967363° 
E 101.857821°

3,518,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

142 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18011) 
บานโนนคา - บานโคก
กระพี้ อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

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 1,274 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 10,192 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.948233° 
E 101.862226°
จุดสิ้นสุด
N 14.967363° 
E 101.857821°

500,000 1,509,000 1,509,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 915) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 915) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค  งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

143 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18012) 
บานโนนคา - บาน
หนองหอย อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 850 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 5,950 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.941091° 
E 101.866911°
จุดสิ้นสุด
N 14.947554° 
E 101.862567°

2,060,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

143 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.18012) 
บานโนนคา - บาน
หนองหอย อําเภอสูง
เนิน 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 850 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 6,800 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.941091° 
E 101.866911°
จุดสิ้นสุด
N 14.947554° 
E 101.862567°

500,000 780,000 780,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 915) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 915) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

188 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.12205) 
บานหนองบัวลาย - 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
6,694 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 40,164 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.657569° 
E 102.498082°
จุดสิ้นสุด
N 15.639394° 
E 102.562188°

500,000 8,500,000 9,330,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

188 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.12205) 
บานหนองบัวลาย - 
บานหนองแดงนอย 
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

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

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 6,534 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
39,204 ตร.ม.
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 160 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,120 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N 15.657569° 
E 102.498082°
จุดสิ้นสุด
N 15.639394° 
E 102.562188°

 1,854,000 8,238,000 8,238,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 931) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 931) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค  เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

248 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยาง บานโนนแหน
 หมูที่ 3 ตําบลหนอง
แวง เชื่อมบานวัง
กระทะ หมูที่ 9  
ตําบลสํานักตะครอ 
อําเภอเทพารักษ 
จังหวัดนครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,850
 เมตร

จุดเริ่มตน
P777287
N1686226
จุดสิ้นสุด
P777130
N1690657

12,450,000 จํานวนของ
ถนนที่ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนสัญจรไป
มาดวยความ
สะดวกรวดเร็วและ
ลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

248 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยาง บานโนนแหน
 หมูที่ 3 ตําบลหนอง
แวง เชื่อมบานวัง
กะทะ หมูที่ 9  ตําบล
สํานักตะครอ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,850 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 29,100 ตร.
ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
P777287
N1686226
จุดสิ้นสุด
P777130
N1690657

5,000,000    1,202,000 3,124,000 3,124,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 955) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข ชื่อบาน วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 955) 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

322 กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลทติก สายปาก
ทางบานโนนสมบูรณ 
หมูที่ 6 ตําบลสาม
เมือง - โรงเรียนสีดา
วิทยา ทต.สีดา อําเภอ
สีดา จังหวัด
นครราชสีมา

สีดา เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ไป -มา และเพื่อ
การขนถายสินคา
ทางการเกษตร

 ขนาดกวาง 6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหลทางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 2,660 เมตร

จุดเริ่มตน
E236846
N1722703
จุดสิ้นสุด
E236541
N1720414

5,800,000 5,850,000 มีถนนได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

มีถนนไดมาตรฐาน 
เกิดความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-มา
 ระหวางอําเภอ 
และขนถายสินคา
ทางการเกษตร

สํานักการชาง

322 กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลทติก สายปาก
ทางบานโนนสมบูรณ 
หมูที่ 6 ตําบลสาม
เมือง - โรงเรียนสีดา
วิทยา ทต.สีดา อําเภอ
สีดา จังหวัด
นครราชสีมา

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

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,367 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 293 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,758 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
E236846
N1722703
จุดสิ้นสุด
E236541
N1720414

5,386,000 848,000 2,708,000 2,708,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 986) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 986) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

338 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชวงสิ้นสุด
ถนนคอนกรีตเกา หมูที่
 3 ตําบลหนองตะไก -
 คลองสวายสอ เขต
ตําบลหนองบุญมาก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหประชาชนมี
เสนทางในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

กวางเฉลี่ย 6 เมตร ระยะทาง
รวม 400 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 2,400 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
N 1468158
E 10240578
จุดสิ้นสุด
N 1468695
E 10241724

1,080,000 รอยละของ
ครัวเรือนที่
ไดรับบริการ
โครงสรางพื้นฐาน

1.ประชาชน
เดินทางสะดวก
2.ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

338 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชวงสิ้นสุด
ถนนคอนกรีตเกา หมูที่
 3 ตําบลหนองตะไก -
 คลองสวายสอ เขต
ตําบลหนองบุญมาก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
2,400 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง

จุดเริ่มตน 
N 14.681585
E 102.405943
จุดสิ้นสุด
N 14.683228
E 102.409305

500,000 860,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 994) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 994) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

340 กอสรางถนนลาดยาง  
 สายบานทุงหัวขวาน  
    หมูที่ 5 ตําบลสารภี
 เชื่อมตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใหราษฎรไดรับ
ความสะดวกสัญจรไป
มาระหวางตําบล

กวาง ๖ เมตร 
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร

จุดเริ่มตน 
N 1478695
E 10241017
จุดสิ้นสุด
N 1477069
E 10238599

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร
มากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

340 กอสรางถนนลาดยาง  
 สายบานทุงหัวขวาน  
    หมูที่ 5 ตําบลสารภี
 เชื่อมตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

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

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หรือพื้นท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 24,000 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน 
N 14.785039
E 102.407031
จุดสิ้นสุด
N 14.770623
E 102.386055

  500,000 3,000,000 2,612,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 994) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 994) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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 - บานปรางค
ประเสริฐ หมูที่ 7  
ตําบลบานใหม อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

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

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,600 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 13,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน 
N 14.756326
E 102.461346
จุดสิ้นสุด
N 14.754647
E 102.438218

  500,000 4,000,000 2,830,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 995) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 995) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

342 กอสรางถนนลาดยาง
จากสามแยก อบต.ลุง
เขวา ตําบลลุงเขวา - 
แยกปากทางหนองตะ
ไก ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

เพื่อใชในการสัญจรและ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตร ระหวางตําบล
บานใหม ตําบลลุงเขวา
และตําบลใกลเคียง

กอสรางถนนลาดยาง กวาง 8 
เมตร ยาว 4,500 เมตร

จุดเริ่มตน
N1631011
E217680 
จุดสิ้นสุด
N1636624
E216194

9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000 ถนนลาดยาง 1 
เสน

ประชาชนที่ใช
เสนทางทั้งตําบล
บานใหม ตําบลลุง
เขวา ที่ใชเสนทาง
ไปยังอําเภอ
จักราชและพิมาย
ไดรับความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

342 กอสรางถนนลาดยาง
จากสามแยก อบต.ลุง
เขวา ตําบลลุงเขวา - 
แยกปากทางหนองตะ
ไก ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
 4,500 เมตร หรือพื้นท่ีลาด
ยาง  ไมนอยกวา 27,000 
ตร.ม.  พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน 
N 14.800386
E 102.367432
จุดสิ้นสุด
N 14.761148
E 102.372383

2,800,000 500,000 3,000,000 2,887,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 995) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 995) 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

362 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบาน
หนองเอี่ยน หมูที่ 3 
ตําบลสีสุก เชื่อมบาน
หัวบึง หมูที่ 1 ตําบล
บึงพะไล อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

แกง
สนาม
นาง

เพื่อใหประชาชนทั้งสอง
ตําบลไดมีถนนสําหรับ
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วระหวาง
ตําบล

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
952 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
4,700 ตร.ม. กําลังอัด
คอนกรีตไมนอยกวา 240 
ksc.พรอมปายโครงการ 1 ปาย

เริ่ม 
x ๗๔๐๒.๒๕๓ 
Y๑๗๓๔๔๐๗.๒๖๒ 
Zone ๔๘ 
lon
๑๐๒.๑๗๗๓๓๖ 
Tat ๑๕.๖๖๙๖๓๖
  
สิ้นสุด 
x๙๖๕๓๔.๘๙๗ 
Y๑๗๓๔๕๖๒.๓๕๗ 
Zone ๔๘ 
lon

2,500,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวา๕๐

ประชาชนไดมีถนน
สําหรับการ
คมนาคมอยาง
สะดวก

สํานักการชาง

362 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบาน
หนองเอี่ยน หมูที่ 3 
ตําบลสีสุก เชื่อมบาน
หัวบึง หมูที่ 1 ตําบล
บึงพะไล อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

แกง
สนาม
นาง

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

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
952 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 
4,760 ตร.ม. กําลังอัด
คอนกรีตไมนอยกวา 240 ksc.

เริ่ม 
x ๗๔๐๒.๒๕๓ 
Y๑๗๓๔๔๐๗.๒๖๒ 
Zone ๔๘ 
lon
๑๐๒.๑๗๗๓๓๖ 
Tat ๑๕.๖๖๙๖๓๖
  
สิ้นสุด 
x๙๖๕๓๔.๘๙๗ 
Y๑๗๓๔๕๖๒.๓๕๗ 
Zone ๔๘ 
lon
๑๐๒.๑๖๙๒๓๓ 
Tat ๑๕.๖๗๐๙๓๒

 500,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 1002) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 1002) 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

410 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานตะครอ 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง 
เชื่อมบานหัวตะกรุด 
หมูที่ 11 ตําบลกําปง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนไทย เพื่อใหประชาชนทั้งสอง
ตําบลมีถนนในการ
คมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว

กวาง 6.00 เมตร ยาว 6,000
 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร หรือยกระดับคันดิน 
0.50 เมตร งานลูกรังบดอัด
แนนหนา 0.15 เมตร งานหิน
คลุกบดอัดแนนหนา 0.20 
เมตร พรอมวางทอ คสล. 
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 
จํานวน 7 จุดๆ 10 ทอน

จุดเริ่มตน
N1512858 
E1020123 
จุดสิ้นสุด
N1511486 
E1020366

  18,000,000 รอยละของ
ประชาชนทั้ง
สองตําบลมีถนน
ใชในการสัญจร

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

สํานักการชาง

410 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานตะครอ 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง 
เชื่อมบานหัวตะกุด 
หมูที่ 11 ตําบลกําปง 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 6,000 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 42,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N1512858 
E1020123 
จุดสิ้นสุด
N1511486 
E1020366

2,000,000 1,000,000 7,500,000 7,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1022) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1022) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข ชื่อบาน วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

483 กอสรางถนน คสล.
บานถนนถั่ว หมูที่ 9  
ตําบลใหม เชื่อม
เทศบาลตําบลโนนสูง 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
ประมาณ 1,840 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่รวม 
8,200 ตร.ม.

พิกัด X (UTM) 
21003   
พิกัด  Y (UTM)
1675320

2,132,000     รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความ พึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา

สํานักการชาง

483 กอสรางถนน คสล.
บานถนนถั่ว หมูที่ 9  
ตําบลใหม เชื่อม
เทศบาลตําบลโนนสูง 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,840 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 9,200 ตร.ม.ไหล
ทางหินคลุกท้ัง   2 ขาง

พิกัด X (UTM) 
21003   
พิกัด  Y (UTM)
1675320

 2,000,000 2,000,000 1,260,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1052) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1052) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

30



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

507 กอสรางถนน คสล. 
สายบานพลสงคราม 
หมูที่ 2 - บานเสลา 
หมูที่ 4 ตําบลพล
สงคราม เชื่อมบาน
ดอนมวง ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนไดใช
สัญจรไปมาไดสะดวก

กวาง 5 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 
4,400 ม.

จุดเริ่มตน
E 210023
N 1698359
จุดสิ้นสุด
E 209570
N 1693569

11,440,000   รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของปริมาณการ
ใชและความ
ปลอดภัยในการ
ใชถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยใน

สํานักการชาง

507 กอสรางถนน คสล. 
สายบานพลสงคราม 
หมูที่ 2 - บานเสลา 
หมูที่ 4 ตําบลพล
สงคราม เชื่อมบาน
ดอนมวง ตําบลมะคา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
4,400 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 22,000 ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุกท้ัง 2 ขาง

จุดเริ่มตน
E 210023
N 1698359
จุดสิ้นสุด
E 209570
N 1693569

2,000,000 2,000,000 4,000,000 4,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1061) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1061) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

601 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนทอง หมูที่ 3 
ตําบลเมืองพลับพลา 
เชื่อมบานหนองมวง
หวาน หมูที่ 2 ตําบลงิ้ว
 อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวย
แถลง

1.เพื่อการสัญจรมีความ
สะดวกและปลอดภัย  
2.เพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 3,065 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา
 15,325 ตารางเมตร  ไหล
ทางตามสภาพ

จุดเริ่มติ้น
N 15.07777°
E 102.67058°
จุดสิ้นสุด
N 15.08372°
E 102.68145°

4,000,000 3,040,000 ครัวเรือนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วรอยละ 
80 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

601 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนทอง หมูที่ 3 
ตําบลเมืองพลับพลา 
เชื่อมบานหนองมวง
หวาน หมูที่ 2 ตําบลงิ้ว
 อําเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา

หวย
แถลง

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

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,065 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 15,325
 ตร.ม. ไหลทางตามสภาพ

จุดเริ่มติ้น
N 15.07777°
E 102.67058°
จุดสิ้นสุด
N 15.08372°
E 102.68145°

 3,040,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 1097) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 1097) 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

773 กอสรางถนนลาดยาง 
บานสระน้ําใส หมูที่ 7
 ตําบลโปงตาลอง 
เชื่อมตําบลขนงพระ 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร และลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร 1,000 เมตร จุดเริ่มตน
๔๗ p
๗๗๑๕๓๕.๔๔E
๑๖๑๑๘๔๔.๘๙N
จุดสิ้นสุด
๔๗ p
๗๗๒๕๐๔.๕๐E
๑๖๑๑๗๗๖.๐๙N

4,000,000 ถนนกวาง 6.00
 เมตร 1,000 
เมตร 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจร และลด
ความเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

773 กอสรางถนนลาดยาง 
บานสระน้ําใส หมูที่ 7
 ตําบลโปงตาลอง 
เชื่อมตําบลขนงพระ 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
3,000 เมตร หรือพื้นท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 18,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน           
  47 p 
771535.44E 
1611844.89N
จุดสิ้นสุด            
 47 p 
772504.50E  
1611776.09N

1,650,000 499,000 1,000,000 795,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1166) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1166) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

775 กอสรางถนนลาดยาง 
บานวังกะทะ หมูที่ 4 
ตําบลวังกะทะ อําเภอ
ปากชอง เชื่อมบาน
โปงคาง หมูที่ 8 ตําบล
ระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวาง 3.00 เมตร ยาว 
10,000 เมตร (สะพาน 2 
แหง)

จุดเริ่มตน
E๗๘๓๙๒๙ 
N๑๖๐๘๗๒๕ 
จุดสิ้นสุด
E๗๘๙๗๕๔ 
N๑๖๑๒๒๕๖

  47,388,700 ประชาชนไม
นอยกวารอยละ
๘๐ ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร

สํานักการชาง

775 กอสรางถนนลาดยาง 
บานวังกะทะ หมูที่ 4 
ตําบลวังกะทะ อําเภอ
ปากชอง เชื่อมบาน
โปงคาง หมูที่ 8 ตําบล
ระเริง อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
10,000 เมตร หรือพื้นท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 60,000 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
E๗๘๓๙๒๙ 
N๑๖๐๘๗๒๕ 
จุดสิ้นสุด
E๗๘๙๗๕๔ 
N๑๖๑๒๒๕๖

5,000,000 1,501,000 7,788,500 7,788,500 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1166) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1166) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

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

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
14,400 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ

พิกัด
1689145 N
0237719 E

7,420,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1181) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1181) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

912 ซอมแซมถนนลาดยาง
สายบานโปงแมลงวัน 
หมูที่  5 ตําบลโคก
กรวด อําเภอเมือง - 
บานหนองกุง เชื่อม
บานนากลาง ตําบลนา
กลาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อใหประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคใหได
มาตรฐาน

ระยะทาง ๕,๗๘๐ เมตร เริ่มตน   
E 820103
N 1647927
สิ้นสุด 
47P 816475E 
1647523N

1,200,000 ประชาชนรอย
ละ ๙๐  ไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร
ระหวางตําบล

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวกมากขึ้น

สํานักการชาง

912 ซอมแซมถนนลาดยาง
สายบานโปงแมลงวัน 
หมูที่  5 ตําบลโคก
กรวด อําเภอเมือง - 
บานหนองกุง เชื่อม
บานนากลาง ตําบลนา
กลาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
720 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 4,320 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร

เริ่มตน   
E 820103
N 1647927
สิ้นสุด 
47P 816475E 
1647523N

500,000 500,000 200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1222) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1222) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

918 กอสรางถนนลูกรังสาย
บานละลม หมูที่ 3 
ตําบลละลมใหมพัฒนา
 อําเภอโชคชัย เชื่อม
บานโคกลอย เทศบาล
ตําบลหนองบุญมาก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

โชคชัย เพื่อพัฒนาเสนทาง
คมนาคมระหวางตําบล
ละลมใหมพัฒนากับ
ตําบลแหลมทอง

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
6,200 เมตร

๔๘P ๒๐๑๖๓๙
๑๖๔๑๕๓๒
๔๘p ๒๐๘๐๐๖ 
๑๖๔๙๖๔๙

๒,๖๐๔,๐๐๐ ประชาชนพึง
พอใจในการ
สัญจรสะดวก
รอยละ ๖๐

ประชาชนสัญจร
สะดวกลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

918 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบาน
ละลม หมูที่ 2 ตําบล
ละลมใหมพัฒนา 
อําเภอโชคชัย เชื่อม
บานโคกลอย 
เทศบาลตําบลหนอง
บุญมาก อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
710 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา
 4,260 ตร.ม. ไหลทางตาม
สภาพ

๔๘P ๒๐๑๖๓๙
๑๖๔๑๕๓๒
๔๘p ๒๐๘๐๐๖ 
๑๖๔๙๖๔๙

1,500,000 1,104,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 1224) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไข ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 1224) 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

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

จุดเริ่มตน
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.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

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

เมือง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,300 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 19,800 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

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

500,000       500,000 3,745,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 38) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 38) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

88 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.13202) 
บานหนองมวงใหญ - 
บานหนองกุง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

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

จุดเริ่มตน
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.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

88 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.13202) 
หนองมวงใหญ - บาน
หนองกุง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

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

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

2,000,000     1,495,000 4,000,000 3,775,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 54) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 54) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล แกไข งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

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

จุดเริ่มตน
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.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

92 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.13306) 
บานกระทุมราย - บาน
โนนหญานาง อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
ม. ไหลทางกวางขางละ 1.00
 ม. ยาว 7,736 ม. หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 61,888
 ตร.ม.
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
ม. ยาว 1,900 ม. หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 11,400
 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

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

2,590,000 4,900,000 11,000,000 10,668,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 56) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 56) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562  เหตุผล  แกไขเปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

68 กอสรางถนนหินคลุก 
บานดอนกรูด หมูที่ 1 
ตําบลแชะ เชื่อมบาน
อรพิมพ หมูที่ 1 ตําบล
อรพิมพ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
แชะ

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14’33’45.30
48P
102’14’05.20
จุดสิ้นสุด
N 14’33’33.29
48P
102’13’53.11

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ  
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

68 กอสรางถนนหินคลุก 
บานดอนกรูด หมูที่ 1 
ตําบลแชะ เชื่อมบาน
อรพิมพ หมูที่ 1 ตําบล
อรพิมพ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 784 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 14’33’45.30
48P
102’14’05.20
จุดสิ้นสุด
N 14’33’33.29
48P
102’13’53.11

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ  
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 48) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 48) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

69 กอสรางถนนหินคลุก 
บานขาคีม หมูที่ 6 
ตําบลแชะ เชื่อมบาน
อรพิมพ หมูที่ 1 ตําบล
อรพิมพ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14’34’57.00
48P
102’14’36.66
จุดสิ้นสุด
N 14’35’26.16
48P
102’14’34.39

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

69 กอสรางถนนหินคลุก 
บานขาคีม หมูที่ 6 
ตําบลแชะ เชื่อมบาน
อรพิมพ หมูที่ 1 ตําบล
อรพิมพ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 794 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 14’34’57.00
48P
102’14’36.66
จุดสิ้นสุด
N 14’35’26.16
48P
102’14’34.39

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 49) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 49) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

70 กอสรางถนนหินคลุก 
บานขาคีม หมูที่ 6 
ตําบลแชะ เชื่อมบาน
ดะแลง หมูที่ 11 
ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14’36’23.50
48P
102’15’09.75
จุดสิ้นสุด
N 14’36’54.61
48P
102’15’13.94

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

70 กอสรางถนนหินคลุก 
บานขาคีม หมูที่ 6 
ตําบลแชะ เชื่อมบาน
ดะแลง หมูที่ 11 
ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 794 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 14’36’23.50
48P
102’15’09.75
จุดสิ้นสุด
N 14’36’54.61
48P
102’15’13.94

 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 49) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 49) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

71 กอสรางถนนหินคลุก 
บานพนาหนองหิน หมู
ที่ 7 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานดะแลง หมูที่ 11 
ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14’35’58.96
48P
102’15’32.34
จุดสิ้นสุด
N 14’36’08.58
48P
102’15’47.24

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

71 กอสรางถนนหินคลุก 
บานพนาหนองหิน หมู
ที่ 7 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานดะแลง หมูที่ 11 
ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 784 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 14’35’58.96
48P
102’15’32.34
จุดสิ้นสุด
N 14’36’08.58
48P
102’15’47.24

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 50) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 50) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

72 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองรัง หมูที่ 2 
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี
 เชื่อมบานสระมะคา 
หมูที่ 2 ตําบลหนองไม
ไผ อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14’34’29.46
48P
102’19’03.64
จุดสิ้นสุด
N 14’35’54.72
48P
102’18’59.06

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

72 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองรัง หมูที่ 2 
ตําบลแชะ อําเภอครบุรี
 เชื่อมบานสระมะคา 
หมูที่ 2 ตําบลหนองไม
ไผ อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 784 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 14’34’29.46
48P
102’19’03.64
จุดสิ้นสุด
N 14’35’54.72
48P
102’18’59.06

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 50) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 50) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

79 กอสรางถนนหินคลุก 
บานดอนกรูด (ซับไทร)
 หมูที่ 1 ตําบลแชะ 
เชื่อมบานอรพิมพ หมูที่
 1 ตําบลอรพิมพ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14’34’45.38
48P
102’15’38.67
จุดสิ้นสุด
N 14’34’13.72
48P
102’14’12.96

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

79 กอสรางถนนหินคลุก 
บานดอนกรูด (ซับไทร)
 หมูที่ 1 ตําบลแชะ 
เชื่อมบานอรพิมพ หมูที่
 1 ตําบลอรพิมพ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 784 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 14’34’45.38
48P
102’15’38.67
จุดสิ้นสุด
N 14’34’13.72
48P
102’14’12.96

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 54) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 54) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

80 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองมะคา (สาย
ดง) หมูที่ 9 ตําบลแชะ
 อําเภอครบุรี เชื่อม 
หมูที่ 11 บานดะแลง 
ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14’35’27.87
48P
102’15’41.38
จุดสิ้นสุด
N 14’35’33.55
48P
102’16’08.66

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

80 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองมะคา (สาย
ดง) หมูที่ 9 ตําบลแชะ
 อําเภอครบุรี เชื่อม 
หมูที่ 11 บานดะแลง 
ตําบลทุงอรุณ อําเภอ
โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
แชะ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 784 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 14’35’27.87
48P
102’15’41.38
จุดสิ้นสุด
N 14’35’33.55
48P
102’16’08.66

500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 54) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 54) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย และงบประมาณ  ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

150 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวทางพาราแอสฟลท
ติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recyling) รหัสทาง
หลวงทองถิ่น นม.ถ.
126-02 สายบาน
โนนพฤกษ-บานหนอง
พฤกษ (ชวงบานหนอง
พฤกษ-บานโนนเสมา)

อบต.จัก
ราช

อําเภอ
จักราช

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,514
 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.063480
E 102.470977
จุดสิ้นสุด
N 15.060269
E 102.493726

10,200,000 10,200,000 10,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

150 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
(โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling)
 รหัสทางหลวงทองถิ่น
 นม.ถ.126-02 สาย
บานโนนพฤกษ-บาน
หนองพฤกษ ตําบลจัก
ราช- บานโนนเสมา 
ตําบลหินโคน อําเภอ
จักราช  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.จัก
ราช

อําเภอ
จักราช

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 3,552 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
24,864 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N 15.050539
E 102.430776
จุดสิ้นสุด
N 15.059818
E 102.468570

10,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 89) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 89) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข ชื่อโครงการ เปาหมาย พิกัด และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

161 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางแยก
ทางหลวง 2223 
บานภูดินทอง หมูที่ 
15 ตําบลโนนรัง-บาน
พันธเจริญ หมูที่ 12 
ตําบลชุมพวง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
โนนรัง 
อําเภอ
ชุมพวง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 ม.ยาว 4,000 ม.
หนา0.15 ม.

จุดเริ่มตน
15° 17.461’N 
102° 46.957’E 
จุดสิ้นสุด
15° 18.799’N 
102° 48.535’E

8,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

161 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางแยก
ทางหลวง 2223 
บานภูดินทอง หมูที่ 
15 ตําบลโนนรัง-บาน
พันธเจริญ หมูที่ 12 
ตําบลชุมพวง อําเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
โนนรัง 
อําเภอ
ชุมพวง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 16,000 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ

จุดเริ่มตน
15° 17.461’N 
102° 46.957’E 
จุดสิ้นสุด
15° 18.799’N 
102° 48.535’E

500,000 3,750,000 3,750,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 95) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

      ขอความใหม (หนา 95) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล แกไขเปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

211 ซอมสรางถนนลาดยาง
สายทางบานหัวหนอง 
ตําบลบัวใหญ-บาน
เสมาใหญ ตําบลเสมา
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
เสมา
ใหญ 
อําเภอ
บัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 10.00 เมตร ระยะทาง 
2,700  เมตร

พิกัด             
15.52360 
1204.1510

4,140,000 4,140,000 4,140,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

211 ซอมสรางถนนลาดยาง
สายทางบานหัวหนอง 
ตําบลบัวใหญ-บาน
เสมาใหญ ตําบลเสมา
ใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
เสมา
ใหญ 
อําเภอ
บัวใหญ

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 21,600
 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

พิกัด             
15.52360 
1204.1510

2,000,000 5,210,000 5,210,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 120) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 120) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

278 ซอมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานซับ 
สวอง หมูที่ 6 ตําบล
ขนงพระ เชื่อมตําบล
วังกะทะ อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
ขนงพระ
 อําเภอ
ปากชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 3,325 
เมตร

จุดเริ่มตน 
N14.601088 
E101..491003
จุดสิ้นสุด
N14.597652 
E101.501177

8,578,000 8,578,000 8,578,000 8,578,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

278 ซอมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต บานซับ 
สวอง หมูที่ 6 ตําบล
ขนงพระ เชื่อมตําบล
วังกะทะ อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
ขนงพระ
 อําเภอ
ปากชอง

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,325 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 19,950 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน 
N14.601088 
E101..491003
จุดสิ้นสุด
N14.597652 
E101.501177

7,266,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 154) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 154) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

355 กอสรางถนน คสล.
บานชองแมว หมูที่ 3 
ตําบลชองแมว ถึง 
บานออ ตําบลบานยาง
 อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ชอง
แมว 
อําเภอ
ลําทะ
เมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ลงไหลดินถม ขางละ 0.50 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1686116
E 274645
จุดสิ้นสุด
N 1684266      
  E 273720

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

355 กอสรางถนน คสล.
บานชองแมว หมูที่ 3 
ตําบลชองแมว ถึง 
บานออ ตําบลบานยาง
 อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ชอง
แมว 
อําเภอ
ลําทะ
เมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 10,000 ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1686116
E 274645
จุดสิ้นสุด
N 1684266      
  E 273720

 3,900,000 1,970,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 192) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

   ขอความเดิม (หนา 192) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

362 กอสรางถนน คสล.
บานมาบปาแดง หมูที่
 11 ตําบลชองแมว ถึง
 บานหนองไผ หมูที่ 7
 ตําบลขุย อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.ชอง
แมว 
อําเภอ
ลําทะ
เมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ลงไหลดินถม ขางละ 0.50 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 1691490
E 271580
จุดสิ้นสุด
N 1694562      
  E 271629

8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

362 กอสรางถนน คสล.
บานมาบปาแดง หมูที่
 11 ตําบลชองแมว ถึง
 บานหนองไผ หมูที่ 7
 ตําบลขุย อําเภอลําทะ
เมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.ชอง
แมว 
อําเภอ
ลําทะ
เมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,810 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 14,050 ตร.ม.ไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1691490
E 271580
จุดสิ้นสุด
N 1694562      
  E 271629

 8,240,000   ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 196) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 196) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

381 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรชนิด แอส
ฟลทติกคอนกรีต สาย
บานไทรทอง หมูที่ 7 
ตําบลวังน้ําเขียว ถึง 
บานคลองปลากั้ง หมูที่
 16 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.วัง
น้ําเขียว
อําเภอ
วังน้ํา
เขียว

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว 3,380 ม.
 หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 20,280 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N1590007
E0793789
จุดสิ้นสุด
N1589925
E0793758

10,024,000 10,024,000 10,024,000 10,024,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

381 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก สาย
บานไทรทอง หมูที่ 7 
ตําบลวังน้ําเขียว ถึง 
บานคลองปลากั้ง หมู
ท่ี 16 ตําบลวังหมี 
อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.วัง
น้ําเขียว
อําเภอ
วังน้ํา
เขียว

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นท่ี
ผิวจราจรไมนอยกวา 
12,000 ตร.ม.พรอมบดอัด
แนน

จุดเริ่มตน
N1590007
E0793789
จุดสิ้นสุด
N1589925
E0793758

 7,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 205) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 205) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

54



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

439 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานสระ
มะคา หมูที่ 2 ตําบล
หนองไมไผ อําเภอ
หนองบุญมาก เชื่อม 
บานแชะ ตําบลแชะ
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองไม

ไผ 
อําเภอ
หนอง

บุญมาก

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว 5,000 ม.
  หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 30,000
 ตร.ม.

พิกัด                 
 48p              
211477,     
1621250

8,000,000 8,000,000 4,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

439 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานสระ
มะคา หมูที่ 2 ตําบล
หนองไมไผ อําเภอ
หนองบุญมาก เชื่อม 
บานแชะ ตําบลแชะ
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองไม

ไผ 
อําเภอ
หนอง

บุญมาก

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 25,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N 14.636776
E 102.310226
จุดสิ้นสุด
N 14.597826   
  E 102.317849

500,000 8,000,000 5,600,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 234) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 234) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

441 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
ไมไผแสนสุข หมูที่ 9 
ตําบลหนองไมไผ 
อําเภอหนองบุญมาก 
เชื่อม ตําบลมาบตะโก
เอน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนองไม

ไผ 
อําเภอ
หนอง

บุญมาก

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว 6,000 ม.
      หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 36,000
 ตร.ม.

พิกัด                
 48P 211477 
1621250

 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

441 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
ไมไผแสนสุข หมูที่ 9 
ตําบลหนองไมไผ 
อําเภอหนองบุญมาก 
เชื่อม ตําบลมาบตะโก
เอน อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนองไม

ไผ 
อําเภอ
หนอง

บุญมาก

1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมีสภาพ
ที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
6,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 30,000 ตร.ม.ไหล
ทางลูกรัง

จุดเริ่มตน
N 14.648558
E 102.322483
จุดสิ้นสุด
N 14.620514   
  E 102.364992

500,000 8,000,000 8,660,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับการ
แกไขปญหาได
ถูกตองตามความ
ตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 235) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 235) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เหตุผล  แกไข เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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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  
 
 

 
 
 
 
 


