
 
 

  
                                  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)   

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
กองแผนและงบประมาณ 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
กรกฎาคม  ๒๕63 

 





คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา   
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)           
พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 22/1  เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัด  ไดจัดทําแผนฉบับนี้  เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามเจตนารมณที่มุงหวังจะใหเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  ขอขอบคุณทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทํา  ทั้งหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาคม
ทองถ่ิน  ตลอดจนขาราชการและพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกทาน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี  จะเปนประโยชนในการ
นําไปพัฒนาทองถิ่นตอไป 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 กรกฎาคม  2563 
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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)

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

  3.2 การเกษตร 1 498,000 1 2,002,000 2 2,500,000

รวม 1 498,000 1 2,002,000 2 2,500,000

  2.3 สังคมสงเคราะห

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1,708,900 1 1,708,900 1 1,258,000 1 1,258,000 4 5,933,800

  4.1 งบกลาง

รวม 1 1,708,900 1 1,708,900 1 1,258,000 1 1,258,000 4 5,933,800

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 26 93,716,000 26 237,655,900 84 421,659,500 115 498,975,400 110 609,963,400 361 1,861,970,200

รวม 26 93,716,000 26 237,655,900 84 421,659,500 115 498,975,400 110 609,963,400 361 1,861,970,200

  1.1 บริหารงานทั่วไป

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 2,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3 8,000,000

รวม 1 2,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3 8,000,000

รวมทั้งสิ้น 26 93,716,000 27 239,364,800 86 425,368,400 118 503,731,400 113 616,223,400 370 1,878,404,000

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

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

 
 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

28 ขุดลอกลําละหลอด 
(วังนาแซง) บานโนน
โพธิ์ หมูที่ 13 ตําบล
ธารละหลอด อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคและทํา
การเกษตร

ขนาดกวางเฉลี่ย 40 เมตร ลึก
จากเดิม 1.50 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

จุดเริ่มตน
E219192 
N1677032 
จุดสิ้นสุด
E218786
N1676345

       1,500,000      1,000,000 ปริมาณน้ําที่กัก
เก็บไดเพิ่มขึ้น

มีน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค
และทํา
การเกษตร
อยางพอเพียง

สํานักการชาง

28 ขุดลอกลําละหลอด 
(วังนาแซง) บานโนน
โพธิ์ หมูที่ 13 ตําบล
ธารละหลอด เชื่อม 
ตําบลหนองระเวียง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ธาร
ละหลอด
อําเภอ
พิมาย

1.เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา
ใหสามารถกักเก็บน้ําไว
ใชในฤดูแลง 
2.เพ่ือมีน้ําในการ
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

ขนาดกวางเฉลี่ย 40 เมตร 
ลึกรวมเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว
 1,000 เมตร ความลาด
เอียง 1:1.5 พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดิน

จุดเริ่มตน
E219192 
N1677032 
จุดสิ้นสุด
E218786
N1676345

       498,000     2,002,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 70
 %

ประชาชนมีน้ํา
เพื่อการอุปโภค
 บริโภคอยาง
เพียงพอ

สํานักการชาง

    1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

    3.2 แผนงานการเกษตร 

   ขอความเดิม (หนา 162) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 162) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล แกไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ                                    

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพิเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6.การสานตอแนวทางพระราชดําริ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาสังคม 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

24 โครงการอบรม และ
ศึกษา ดูงานเพื่อ
พัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัต
วิถี ประชาชนทั่วไป 
จังหวัดนครราชสีมา 
(อําเภอบานเหลื่อม)

1.เพื่อเพิ่มพูนความรูเตรียมความ
พรอมในการบริหารจัดการชุมชน 
สูชุมชนแบบพออยู พอกิน อยูดี 
กินดี และมั่งมีศรีสุข
2.เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางาน ไดมี
การเรียนรูการทํางานรวมกัน เพื่อ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในระดับ
ชุมชน
3.เพื่อประชาชนมีสวรวมในการ
สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว

ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอบาน
เหลื่อม/เจาหนาที่/วิทยากรและ
แขกผูมีเกียรติ จํานวน 270 คน 
 - อบรมทางวิชาการ 1 วัน 
จํานวน 270 คน
 - ศึกษาดูงาน 5 วัน จํานวน 
270 คน

1,708,900 1,708,900 1,708,900 1.กลุมเปาหมายเขา
รับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานครบตาม
จํานวน 
2.เกิดความรูความ
เขาใจและนําความรู
มาปรับใชในการ
สงเสริมและพัฒนา
ตนเองและชุมชนให
เกิดประโยชนสูงสุด

1.ผูเขารับการอบรมมีความรู 
ความเขาใจในแนวทางตางๆ 
ในการทองเที่ยว โดยใช OTOP
 นวัตวิถี โดยยึด อัตลักษณ
ของชุมชนเปนหลัก
2.ผูเขารับการอบรมสามารถ
นําประสบการณจริง จาก
การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ มา
ปรับใชกับชุมชนของตนเอง 
รวมมือ รวมใจ พัฒนาทองถิ่น 
ใหมีศักยภาพตามความ
เหมาะสมของตนเอง

สํานักปลัด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

   ขอความเดิม (หนา 785) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

   2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

24 โครงการอบรม และ
ศึกษา ดูงานเพื่อ
พัฒนาและขับเคลื่อน
การดําเนินงานชุมชน
ทองเที่ยว OTOP นวัต
วิถี ประชาชนทั่วไป 
จังหวัดนครราชสีมา 
(อําเภอบานเหลื่อม)

1.เพื่อเพิ่มพูนความรูเตรียมความ
พรอมในการบริหารจัดการชุมชน 
สูชุมชนแบบพออยู พอกิน อยูดี 
กินดี และมั่งมีศรีสุข
2.เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการทํางาน ไดมี
การเรียนรูการทํางานรวมกัน เพื่อ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในระดับ
ชุมชน
3.เพื่อประชาชนมีสวรวมในการ
สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว

ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอบาน
เหลื่อม/เจาหนาที่/วิทยากรและ
แขกผูมีเกียรติ จํานวน 495 คน 
 - อบรมทางวิชาการ 2 รุน  
รุนละ 1 วัน จํานวน 495 คน  
 - ศึกษาดูงาน จํานวน 2 รุน  
รุนละ 2 วัน จํานวน 495 คน

1,708,900 1,708,900 1,258,000 1,258,000 1.กลุมเปาหมายเขา
รับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานครบตาม
จํานวน 
2.เกิดความรูความ
เขาใจและนําความรู
มาปรับใชในการ
สงเสริมและพัฒนา
ตนเองและชุมชนให
เกิดประโยชนสูงสุด

1.ผูเขารับการอบรมมีความรู 
ความเขาใจในแนวทางตางๆ 
ในการทองเที่ยว โดยใช OTOP
 นวัตวิถี โดยยึด อัตลักษณ
ของชุมชนเปนหลัก
2.ผูเขารับการอบรมสามารถ
นําประสบการณจริง จาก
การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ มา
ปรับใชกับชุมชนของตนเอง 
รวมมือ รวมใจ พัฒนาทองถิ่น 
ใหมีศักยภาพตามความ
เหมาะสมของตนเอง

สํานักปลัด

   ขอความใหม (หนา 785) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผลแกไขเปาหมาย และงบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบาน
สีสุก หมูที่ 1 ตําบล
สีสุกเชื่อมบานพะไล 
หมูที่ 4 ตําบลบึงพะไล
 อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สีสุก 
อําเภอ
แกงสนาม
นาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,685
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 
10,110 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
E 102.162036
N 15.674889
จุดสิ้นสุด
E 102.179360
N 15.677374

5,625,000 5,625,000 5,625,000 5,625,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

   ขอความเดิม (หนา 15) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

8



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

2 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบาน
สีสุก หมู ๑ ตําบล
สีสุก เชื่อมบานพะไล
 หมู ๔ ตําบลบึงพะไล
 อําเภอแกงสนามนาง
 จังหวัดนครราชสีมา 
(ตอจากจุดเดิม)

อบต.สีสุก
อําเภอ

แกงสนาม
นาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง ๖ เมตร ยาว 
๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือพื้นท่ีคสล.ไมนอยกวา 
๔,๙๘๐ ตร.ม.

จุดเริ่มตน
E 102.170122 
N 15.676638
จุดสิ้นสุด 
E 102.179358
N 15.677371

500,000       2,449,600    2,449,600    ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 15) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

3 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบาน
สีสุก หมูที่ ๑ ตําบล
สีสุก เชื่อมบานโนน
อุดม หมูที่ ๘ ตําบลบึง
สําโรง อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สีสุก
อําเภอ
แกงสนาม
นาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๖๐
 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา ๙,๘๐๐
 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 
๐.๕๐ เมตร

จุดเริ่มตน
E 102.155650
N 15.676348
จุดสิ้นสุด
E 102.159796
N 15.699536

5,519,000 5,519,000 5,519,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

3 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบาน
สีสุก หมูที่๑ ตําบล
สีสุก เชื่อมบานโนน
อุดม หมูที่๘ ตําบลบึง
สําโรง อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา (ตอจาก
จุดเดิม)

อบต.สีสุก
อําเภอ

แกงสนาม
นาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 1,700 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 
8,500 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
E ๑๐๒.๑56218
N ๑๕.680343
จุดสิ้นสุด
E ๑๐๒.159057
N ๑๕.696810

495,000       4,216,700    4,216,700    ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 16) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 16) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

6 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01206) 
บานใหม-บานหนอง
เปดน้ํา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 3,314 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 26,512 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.960904˚
E 102.025101˚
จุดสิ้นสุด
N 14.946479˚
E 101.995438˚

8,830,000 จํานวนสายทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

6 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01206) 
บานใหม-บานหนอง
เปดน้ํา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

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 3,314 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 26,512 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.960904˚
E 102.025101˚
จุดสิ้นสุด
N 14.946479˚
E 101.995438˚

       500,000     8,330,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

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

   ขอความใหม (หนา 869) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

8 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01208) 
บานตะคองเกา-บาน
หนองกระทุม อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,884 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 23,304 ตร.
ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.997898˚
E 102.055741˚
จุดสิ้นสุด
N 15.005359˚
E 102.076064˚

     7,880,000 จํานวนสายทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

8 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01208) 
บานตะคองเกา-บาน
หนองกระทุม อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,884 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 19,420 ตร.
ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.997898˚
E 102.055741˚
จุดสิ้นสุด
N 15.005359˚
E 102.076064˚

       500,000     7,380,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

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

   ขอความใหม (หนา 869) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

17 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01218) 
บานสะพานหิน-
มหาวิทยาลัยสุรนารี
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 8,400 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.865304˚
E 102.002619˚
จุดสิ้นสุด
N 14.873535˚
E 102.010263˚

        2,840,000 จํานวนสายทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

17 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01218) 
บานสะพานหิน-
มหาวิทยาลัยสุรนารี
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 1,200 เมตร หรือพื้นท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 9,600 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.865304˚
E 102.002619˚
จุดสิ้นสุด
N 14.873535˚
E 102.010263˚

          2,000,000       840,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

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

   ขอความใหม (หนา 873) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

20 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01221) 
บานฝาย-บานนาตม 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,125 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 12,750 ตร.
ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.032694˚
E 102.084680˚
จุดสิ้นสุด
N 15.026971˚
E 102.066330˚

        4,340,000 จํานวนสายทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

20 ถนน (อบจ.นม.
01221) บานฝาย-
บานนาตม อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

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

1.ปรับปรุงถนนลาดยางพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 175 
เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม
นอยกวา 1,050 ตารางเมตร
 พรอมตีเสนจราจร 
2.กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 908 
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
6,120 ตร.ม. ไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.032694˚
E 102.084680˚
จุดสิ้นสุด
N 15.026971˚
E 102.066330˚

       500,000     2,000,000     1,840,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 874) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 874) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ 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

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

21 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01222) 
บานโกรก-ถนน
มิตรภาพ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

เมือง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 26,400 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.081385˚
E 102.114629˚
จุดสิ้นสุด
N 15.098902˚
E 102.143093˚

        8,797,000 จํานวนสายทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

21 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01222) 
บานโกรก-ถนน
มิตรภาพ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

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 3,300 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 26,400 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.081385˚
E 102.114629˚
จุดสิ้นสุด
N 15.098902˚
E 102.143093˚

500,000        500,000     7,797,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 874) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 874) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

44 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
บานบุสนวนใน หมูที่ 1
 บานบุสนวนใน หมูที่ 
1 ตําบลตาจั่น ถึงเขต
ตําบลขามสมบูรณ 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ตาจั่น
 อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ความยาว 
4,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.307387
E102378102 
จุดสิ้นสุด
N 15.3450577
E102368966

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

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

44 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอน
กรีตบานบุสนวนใน 
หมูที่ 1 ตําบลตาจั่น 
ถึงเขตตําบลขาม
สมบูรณ อําเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ตาจั่น
 อําเภอคง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 24,000 ตร.
ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.307387
E102378102 
จุดสิ้นสุด
N 15.3450577
E102368966

     2,000,000     2,000,000     3,112,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 36) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 36) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

51 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.07207) 
ทางหลวงหมายเลข 
224-บ.คลองกลาง 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

โชคชัย 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 3,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.759565˚
E 102.163163˚
จุดสิ้นสุด
N 14.761398˚
E 102.158556˚

          997,000 จํานวนสายทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

51 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.07207) 
ทางหลวงหมายเลข 
224-บ.คลองกลาง 
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว
 500 เมตร หรือพื้นท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 4,000 ตร.
ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.759565˚
E 102.163163˚
จุดสิ้นสุด
N 14.761398˚
E 102.158556˚

        786,600       283,400 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

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

   ขอความใหม (หนา 885) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

57 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.08305) 
บานหวย-บานหนอง
บัวละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 7,000 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 
56,000 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.245591˚
E 101.788265˚
จุดสิ้นสุด
N 15.247132˚
E 101.800709˚

        8,797,000 จํานวนสายทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

57 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.08305) 
บานหวย-บานหนอง
บัวละคร อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 7,000 เมตร หรือพื้นท่ี
ลาดยางรวมไมนอยกวา 
42,000 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N 15.245591˚
E 101.788265˚
จุดสิ้นสุด
N 15.247132˚
E 101.800709˚

1,987,000        1,000,000     7,440,000   15,633,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 887) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 887) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

62 กอสรางถนน คสล.
บานโนนหอม หมูที่ 7 
ตําบลสระวานพระยา 
อําเภอครบุรี (ซอยนาย
วิชิต ศรีประสิทธิ์) 
เชื่อมหมูที่ 12 เจริญ
ผล ตําบลสุขไพบูลย 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สระ
วานพระยา
 อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 670 
0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N14.32'5.41˚
E102.24'23.62˚
จุดสิ้นสุด
N14.32'4.16˚
E102.24'45.60˚

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

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

62 กอสรางถนน คสล.
บานโนนหอม หมูที่ 7 
ตําบลสระวานพระยา 
อําเภอครบุรี (ซอยนาย
วิชิต ศรีประสิทธิ์) 
เชื่อมหมูที่ 12 บาน
เจริญผล ตําบลสุข
ไพบูลย อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สระ
วานพระยา
 อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 1,600 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีดําเนินการไม
นอยกวา 8,000 ตร.ม.ไหล
ทางลูกรัง

จุดเริ่มตน
N 14.32'5.41˚
E 102.24'23.62˚
จุดสิ้นสุด
N 14.32'4.16˚
E 102.24'45.60˚

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

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 45) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 45) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ และเปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

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

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

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

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

2,000,000 5,000,000 7,130,000 3,000,000 4,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

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

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 6,957 เมตร หรือพื้นท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 48,699
 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.234409˚
E 102.094256˚
จุดสิ้นสุด
N 15.269554˚
E 102.092145˚

2,000,000      5,000,000     7,130,000     4,000,000     3,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 47) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 47) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร และงบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

68 กอสรางถนนหินคลุก 
บานดอนกรูด หมูที่ 1 
ตําบลแชะ เชื่อมบาน
อรพิมพ หมูที่ 1 
ตําบลอรพิมพ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

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 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

68 กอสรางถนนหินคลุก 
บานดอนกรูด หมูที่ 1 
ตําบลแชะ เชื่อมบาน
อรพิมพ หมูที่ 1 
ตําบลอรพิมพ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,273 ลบ.
ม.

จุดเริ่มตน
N 14.555682
E102.229465
จุดสิ้นสุด
N 14.579356
E102.238489

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

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

   ขอความใหม (หนา 48) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

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

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 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 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

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

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,334 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 14.606170
E102.252830
จุดสิ้นสุด
N 14.630905
E102.254133

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
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 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

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

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 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 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

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

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,273 ลบ.
ม.

จุดเริ่มตน
N 14.596906
E102.262275
จุดสิ้นสุด
N 14.613169
E102.279447

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
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 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

72 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองรัง หมูที่ 2 
ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี เชื่อม บานสระ
มะคา หมูที่ 2 ตําบล
หนองไมไผ อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 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 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

72 กอสรางถนนหินคลุก 
บานหนองรัง หมูที่ 2 
ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี เชื่อม บานสระ
มะคา หมูที่ 2 ตําบล
หนองไมไผ อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,273 ลบ.
ม.

จุดเริ่มตน
N 14.574739
E102.317747
จุดสิ้นสุด
N 14.593064
E102.315999

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

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

   ขอความใหม (หนา 49) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

73 กอสรางถนนหินคลุก 
บานแชะ หมูที่ 3 
ตําบลแชะ เชื่อมบาน
นาราก หมูที่ 3 ตําบล
อรพิมพ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,100
 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14'31',54.76,
48P
102'14',45.98
จุดสิ้นสุด
N 14'31'54.58,
48P
102'14',13.09

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

73 กอสรางถนนหินคลุก 
บานแชะ หมูที่ 3 
ตําบลแชะ เชื่อมบาน
นาราก หมูที่ 3 ตําบล
อรพิมพ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
3,575 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,266 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 14.531677
E102.236899
จุดสิ้นสุด
N 14.558276
E102.201161

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 51) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 49) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

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

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 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 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

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

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,273 ลบ.
ม.

จุดเริ่มตน
N 14.586601
E102.247613
จุดสิ้นสุด
N 14.558361
E102.236902

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
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 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

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

อบต.แชะ 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 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 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
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.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,273 ลบ.
ม.

จุดเริ่มตน
N 14.584717
E102.266256
จุดสิ้นสุด
N 14.606771
E102.292382

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
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 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

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

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

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
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

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

ประทาย 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

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˚

2,500,000     1,495,000     4,556,000     2,719,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
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 6 พ.ศ.2563  เหตุผล แกไขงบประมาณใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง

28



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

98 กอสรางถนนหินคลุก 
สายบานตลิ่งชัน หมูที่
 5 ตําบลจระเขหิน 
เชื่อม บานมาบพิมาน 
หมูที่ 9 ตําบลครบุรีใต
 อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
จระเขหิน 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
(โซน 48p)
X=185155
Y=1602328
จุดสิ้นสุด
(โซน 48p)
X=184429
Y=1603033

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

98 กอสรางถนนหินคลุก 
สายบานตลิ่งชัน หมูที่
 5 ตําบลจระเขหิน 
เชื่อม บานมาบพิมาน 
หมูที่ 9 ตําบลครบุรีใต
 อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
จระเขหิน 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,273 ลบ.
ม.

จุดเริ่มตน
N 14.464541
E102.087012
จุดสิ้นสุด
N 14.495886
E102.068141

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 63) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 63) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

99 กอสรางถนนหินคลุก 
สายบานไผ หมูที่ 6
ตําบลจระเขหิน เชื่อม
 บานหวยทราย หมูที่ 
3 ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
จระเขหิน 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
(โซน 48p)
X=198561
Y=1604182
จุดสิ้นสุด
(โซน 48p)
X=198345
Y=1603194

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

99 กอสรางถนนหินคลุก 
สายบานไผ หมูที่ 6
ตําบลจระเขหิน เชื่อม
 บานหวยทราย หมูที่ 
3 ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
จระเขหิน 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,273 ลบ.
ม.

จุดเริ่มตน
N 14.488836
E102.189069
จุดสิ้นสุด
N 14.498583
E102.233039

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 64) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 64) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

104 กอสรางถนนหินคลุก 
บานดงดินแดง หมูที่ 7
 ตําบลมาบตะโกเอน 
เชื่อม บานหนองรัง 
หมูที่ 2 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.มาบ
ตะโกเอน 
อําเภอ คร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

14˚34'49'N 
102˚21'31'E

        500,000        500,000    ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

104 กอสรางถนนหินคลุก 
บานดงดินแดง หมูที่ 7
 ตําบลมาบตะโกเอน 
เชื่อม บานหนองรัง 
หมูที่ 2 ตําบลแชะ 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.มาบ
ตะโกเอน 
อําเภอ คร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,334 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
N 14.619486
E102.367912
จุดสิ้นสุด
N 14.565570
E102.312323

        500,000        500,000       500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 66) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 66) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

109 กอสรางถนนหินคลุก 
บานบุมะคา หมูที่ 1 
ตําบลมาบตะโกเอน 
เชื่อม บานโคกแขวน 
หมูที่ 5 ตําบลเฉลียง 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.มาบ
ตะโกเอน 
อําเภอ คร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

14˚32'09'N 
102˚19'12'E

        500,000        500,000    ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

109 กอสรางถนนหินคลุก 
บานบุมะคา หมูที่ 1 
ตําบลมาบตะโกเอน 
เชื่อม บานโคกแขวน 
หมูที่ 5 ตําบลเฉลียง 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.มาบ
ตะโกเอน 
อําเภอ คร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,273 ลบ.
ม.

จุดเริ่มตน
N 14.540416
E102.321380
จุดสิ้นสุด
N 14.528365
E102.288040

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 69) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 69) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

110 กอสรางถนนหินคลุก 
บานโคกสะอาด หมูที่ 
3 ตําบลมาบตะโกเอน
 อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานสระมะคา หมูที่ 2
 ตําบลหนองไมไผ 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.มาบ
ตะโกเอน 
อําเภอ คร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

14˚34'18'N 
102˚20'01'E

        500,000        500,000    ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

110 กอสรางถนนหินคลุก 
บานโคกสะอาด หมูที่ 
3 ตําบลมาบตะโกเอน
 อําเภอครบุรี เชื่อม 
บานสระมะคา หมูที่ 2
 ตําบลหนองไมไผ 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.มาบ
ตะโกเอน 
อําเภอ คร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,273 ลบ.
ม.

จุดเริ่มตน
N 14.579011
E102.337659
จุดสิ้นสุด
N 14.619801
E102.319054

        500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 69) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 69) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

113 ถนนหินคลุกสายทาง
ชุมชนไชยวาล หมูที่ 2
 ในเขตเทศบาลตําบล
ไทรโยง-ไชยวาล เชื่อม
 บานใหญ หมูที่ 8 
ตําบลครบุรี เขต 
อบต.ครบุรี

ทต.ไทร
โยง-ไชย

วาล 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 720 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 4,320 ตร.ม.

จุดเริ่มตน 
ละติจูด 14.592
ลองติจูด
102.149 แกน x
192855 แกน y
1615207
โซน 48p
จุดสิ้นสุด
ละติจูด 14.61
ลองติจูด
102.149 แกน x
192926 แกน y
1617746
โซน 48p

        492,300        492,300        492,300 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

113 กอสรางถนนหินคลุก
สายทางชุมชนไชย
วาล หมูที่ 2 ในเขต
เทศบาลตําบลไทร
โยง-ไชยวาล เชื่อม 
บานใหญ หมูที่ 8 
ตําบลครบุรี เขต 
อบต.ครบุรี

ทต.ไทร
โยง-ไชย

วาล 
อําเภอคร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 1,942 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีดําเนินการไม
นอยกวา 11,652 ตร.ม.

จุดเริ่มตน 
ละติจูด 14.592
ลองติจูด
102.149 แกน x
192855 แกน y
1615207
โซน 48p
จุดสิ้นสุด
ละติจูด 14.61
ลองติจูด
102.149 แกน x
192926 แกน y
1617746
โซน 48p

       492,300       492,300       491,700 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 71) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 71) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

118 กอสรางถนนหินคลุก 
บานอรพิมพ หมูที่ 1 
ตําบลอรพิมพ เชื่อม 
บานขาคีม หมูที่ 6 
ตําบลแชะ อําเภอกคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

ทต.อร
พิมพ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
x=203005
Y=1613951
จุดสิ้นสุด
x=204770
Y=1615566

500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

118 กอสรางถนนหินคลุก 
บานอรพิมพ หมูที่ 1 
ตําบลอรพิมพ เชื่อม 
บานขาคีม หมูที่ 6 
ตําบลแชะ อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

ทต.อร
พิมพ 

อําเภอคร
บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
2,900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,273 ลบ.
ม.

จุดเริ่มตน
x=203005
Y=1613951
จุดสิ้นสุด
x=204770
Y=1615566

 500,000        500,000        500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 73) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 73) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

119 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.16204) 
บานหินดาด-บาน
หนองปด อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

หวยแถลง 1.ซอมแซม
ถนนลาดยาง แอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 14,775 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 118,200
 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.002540˚
E 102.561562˚
จุดสิ้นสุด
N 14.927602˚
E 102.543710˚

   39,176,000 จํานวนสายทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

119 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.16204) 
บานหินดาด-บาน
หนองปด อําเภอหวย
แถลง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 13,283 
เมตร กวาง 6.00 เมตร ยาว
 982 เมตร กวาง 5 เมตร 
ยาว 510 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 
114,706 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N 14.960904˚
E 102.025101˚
จุดสิ้นสุด
N 14.946479˚
E 101.995438˚

   10,310,000      28,866,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

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

   ขอความใหม (หนา 907) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

122 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concere)
 บานหนองโบสถ หมูที่
 20 ตําบลโคกกระชาย
 เชื่อมบานหินลับ หมูที่
 12 ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โคก
กระชาย 
อําเภอ คร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 200 
เมตร

จุดเริ่มตน
114.414148
102.211263
จุดสิ้นสุด
114.414592
102.208362

520,000        520,000        520,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

122 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
 บานหนองโบสถ หมู
ท่ี 20 ตําบลโคก
กระชาย เชื่อมบาน
หินลับ หมูที่ 12 
ตําบลบานใหม 
อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โคก
กระชาย 
อําเภอ คร

บุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
847 เมตร หรือพื้นท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 4,235 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
114.414148
102.211263
จุดสิ้นสุด
114.414592
102.208362

 520,000        520,000        520,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 75) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 75) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ และเปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

132 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 4 
บานโกรกสําโรง เขต
องคการบริหารสวน
ตําบลครบุรี ตําบลคร
บุรี เชื่อม ชุมชนหมูที่ 
1 เขตเทศบาลตําบล
ไทรโยง-ไชยวาล 
ตําบลครบุรี อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ครบุรี
 อําเภอ 
ครบุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ขนาดยาว 
550 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลทาง 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 
2,200 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
14˚35'40.3"N
102˚07'53.1"E
จุดสิ้นสุด
14˚35'31.1"N
102˚07'38.4"E

1,359,600 1,359,600 1,359,600 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

132 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 4 
บานโกรกสําโรง เขต
องคการบริหารสวน
ตําบลครบุรี ตําบลคร
บุรี เชื่อม ชุมชนหมูที่ 
1 เขตเทศบาลตําบล
ไทรโยง-ไชยวาล 
ตําบลครบุรี อําเภอคร
บุรี จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ครบุรี
 อําเภอ 
ครบุรี

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
 1,381 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีดําเนินการไม
นอยกวา 5,524 ตร.ม.ไหล
ทางลูกรัง

จุดเริ่มตน
14˚35'40.3"N
102˚07'53.1"E
จุดสิ้นสุด
14˚35'31.1"N
102˚07'38.4"E

1,359,600 1,359,600 1,359,600 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 80) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 80) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

153 กอสรางถนนลูกรัง 
สายพุทธวณสถานจาก
บานโคกวังวน หมูที่ 4
 ตําบลหนองยาง 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ-เชื่อมบานงิ้ว 
หมูที่ 6 ตําบลทา
จะหลุง อําเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนองยาง 

อําเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,740
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
14.913970 
102.250405
จุดสิ้นสุด
14.909003 
102.251822

     1,231,000      1,231,000      1,231,000     1,231,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

153 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก สาย
พุทธวณสถานจาก
บานโคกวังวน หมูท่ี 4
 ตําบลหนองยาง 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ เชื่อมบานงิ้ว 
หมูที่ 6 ตําบลทา
จะหลุง อําเภอโชคชัย
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนองยาง 

อําเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 2,740 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
 หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 2,558 ลบ.ม.พรอม
เกรดเกลี่ยบดอัดแนน

จุดเริ่มตน
14.913970 
102.250405
จุดสิ้นสุด
14.909003 
102.251822

       2,020,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 91) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 91) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

154 กอสรางถนนลูกรัง 
สายหนองจอก จาก
บานโสง หมูที่ 6 
ตําบลหนองยาง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ-
เชื่อมบานโนนไมแดง
เหนือ หมูที่ 16 ตําบล
ทาชาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองยาง 

อําเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,630
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
14.970921 
102.261728
จุดสิ้นสุด
14.985619 
102.250376

        787,000        787,000        787,000        787,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

154 กอสรางถนนผิว
จราจรหินคลุก สาย
หนองจอก จากบาน
โสง หมูที่ 6 ตําบล
หนองยาง เชื่อมบาน
โนนไมแดงเหนือ หมูที่
 16 ตําบลทาชาง 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองยาง 

อําเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
 หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 634 ลบ.ม.พรอมเกรด
เกลี่ยบดอัดแนน

จุดเริ่มตน
14.970921 
102.261728
จุดสิ้นสุด
14.985619 
102.250376

         500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 91) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 91) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

155 กอสรางถนนและ
ซอมแซมถนน คสล.
บานรวง หมูที่ 3 
ตําบลหนองงูเหลือม 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
 เชื่อม บานขาม หมูที่
 9 ตําบลโตนด อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองงู
เหลือม 
อําเภอ

เฉลิมพระ
เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.05433
102.24829
จุดสิ้นสุด
15.05431
102.25165

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

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

155 ปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต บาน
รวง หมูท่ี 3 ตําบล
หนองงูเหลือม อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
เชื่อม บานขาม หมูที่
 9 ตําบลโตนด 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
หนองงู
เหลือม 
อําเภอ

เฉลิมพระ
เกียรติ

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
 1,000 เมตร หรือพื้นท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 4,000 ตร.
ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
15.05433
102.24829
จุดสิ้นสุด
15.05431
102.25165

       1,081,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 92) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 92) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

155 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21301) 
บานคลองยาง-บาน
คลองมวง อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

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

จุดเริ่มตน
N14.724039˚   
E101.526308˚ 
จุดสิ้นสุด
N14.731623˚   
E101.542036˚

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

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

155 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21301) 
บานคลองยาง-บาน
คลองมวง อําเภอปาก
ชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 21,000 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
168,000 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N14.724039˚   
E101.526308˚ 
จุดสิ้นสุด
N14.731623˚   
E101.542036˚

4,020,000      3,600,000        900,000     1,800,000   65,680,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 72) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 72) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

160 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
เพชร หมูที่ 4 ตําบล
โนนรัง-บานโนนซาด 
หมูที่ 18 ตําบลทาลาด
 อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.โนน
รัง อําเภอ
ชุมพวง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,500
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15˚13.799'N
102˚47.878'E
จุดสิ้นสุด
15˚14.521'N
102˚45.222'E

5,000,000   ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

160 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
เพชร หมูที่ 4 ตําบล
โนนรัง-บานโนนซาด 
หมูที่ 18 ตําบลทาลาด
 อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.โนน
รัง อําเภอ
ชุมพวง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 8,600 ตร.ม.ไหล
ทางตามสภาพ

จุดเริ่มตน
15˚13.799'N
102˚47.878'E
จุดสิ้นสุด
15˚14.521'N
102˚45.222'E

500,000 1,000,000 3,500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 94) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 94) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

175 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานนาย
สมพรไปบานนาย
วิโรจน ถึงถนนบึงแทน 
เชื่อมบานโนนมะ
เหลี่ยม ตําบลนางรํา 
อําเภอประทาย บาน
สําพะเนียง หมูที่ 7

อบต.สํา
พะเนียง 
อําเภอ
โนนแดง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 953 
เมตร หนา 0.10 เมตร ปาย
โครงการ 1 ปาย

จุดเริ่มตน
15˚27'33.0"N  
102˚35'00.6"E 
จุดสิ้นสุด
15˚27'43.0"N  
102˚35'11.9"E

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

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

175 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานสํา
พะเนียง หมูท่ี 7 
ตําบลสําพะเนียง 
อําเภอโนนแดง เชื่อม
 บานโนนมะเหลื่อม 
ตําบลนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สํา
พะเนียง 
อําเภอ
โนนแดง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
 670 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 2,680 
ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ

จุดเริ่มตน
15˚27'33.0"N  
102˚35'00.6"E 
จุดสิ้นสุด
15˚27'43.0"N  
102˚35'11.9"E

     1,500,000       ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 102) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 102) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

176 ซอมสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต บาน
แก หมูที่ 3 ตําบลวัง
หิน เชื่อมตลาดนาบุญ 
ตําบลโพนทอง อําเภอ
สีดา จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.วังหิน 
อําเภอ
โนนแดง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.5 เมตร พื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 4,000 
ตารางเมตร พรอมไหลทาง 2 
ดาน ขางละ 1.00 เมตร

จุดเริ่มตน 48p
237508.82 
utm  
1719048.83
จุดสิ้นสุด 48p
237450.31 
utm  
1720301.00

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

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

176 ซอมสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต บาน
แก หมูที่ 3 ตําบลวัง
หิน เชื่อมตลาดนาบุญ 
ตําบลโพนทอง อําเภอ
สีดา จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.วังหิน 
อําเภอ
โนนแดง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 500 เมตร หนา 0.04 เมตร
 ไหลทางขางละ 1.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางรวมไมนอย
กวา 4,000 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร

จุดเริ่มตน 48p
237508.82 
utm  
1719048.83
จุดสิ้นสุด 48p
237450.31 
utm  
1720301.00

        999,000       ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 102) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 102) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

177 กอสรางถนน คสล.
หนองโพธิ์ หมู 3 บาน
แก ตําบลวังหิน อําเภอ
โนนแดง เชื่อม
โรงพยาบาลสีดา ตําบล
โพนทอง อําเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.วังหิน
อําเภอ
โนนแดง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,200
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
กอสรางไมนอยกวา 6,000 
ตารางเมตร พรอมลงไหลทาง
หินคลุก 2 ขางตามสภาพพื้นที่

จุดเริ่มตน 48p
237618.85 utm
1719313.57 
จุดสิ้นสุด 48p
238194.12 utm
1720235.09

3,711,000 3,711,000 3,711,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

177 กอสรางถนน คสล.
หนองโพธิ์ ม.3 บานแก
 ตําบลวังหิน 
อําเภอโนนแดง เชื่อม
โรงพยาบาลสีดา 
ตําบลโพนทอง 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.วังหิน
อําเภอ
โนนแดง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 1,175 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีกอสรางไมนอย
กวา 5,875 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 48p 
237618.85 utm 
1719313.57
จุดสิ้นสุด 48p 
238194.12 utm 
1720235.09

3,053,000 3,053,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 103) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 103) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

182 กอสรางถนน คสล.
บานทุงรี หมู 7 ตําบล
วังหิน อําเภอโนนแดง 
เชื่อม บานหนอง
สะแบง ตําบลนางรํา 
อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.วังหิน
อําเภอ
โนนแดง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐
 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่
กอสรางไมนอยกวา ๗,๐๐๐ 
ตารางเมตร พรอมลงไหลทาง
หินคลุก ๒ ดาน

จุดเริ่มตน 48p
241983.12 utm
1717481.85  
จุดสิ้นสุด 48p
243539.12 utm
1716885.36

6,500,000     6,500,000 6,500,000 6,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

182 กอสรางถนน คสล.
บานทุงรี หมู 7 ตําบล
วังหิน อําเภอโนนแดง 
เชื่อมบานหนองสะแบง
ตําบลนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.วังหิน
อําเภอ
โนนแดง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 
๗,๐๐๐ ตารางเมตร พรอมลง
ไหลทางหินคลุก ๒ ดาน

จุดเริ่มตน 48p
241983.12 
utm 1717481.85
จุดสิ้นสุด 48p
243539.12
utm 1716885.36

6,176,000 6,176,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 182) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 182) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

186 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.27303) 
บานหนองสะแก-
บานเมืองยาง  อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

เมืองยาง 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมา
ที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 7,150 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 50,050 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.419685˚ 
E 102.888016˚
จุดสิ้นสุด
N 15.356544˚
E 102.880652˚

     18,070,000    จํานวนสายทางที่
ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

186 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
(อบจ.นม.27303) 
บานหนองสะแก-
บานเมืองยาง  อําเภอ
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 7,150 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 50,050 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.419685˚ 
E 102.888016˚
จุดสิ้นสุด
N 15.356544˚
E 102.880652˚

1,987,000   10,000,000     2,343,000     3,740,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

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

   ขอความใหม (หนา 930) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

204 กอสรางถนนลาดยาง 
บานกุดจิก ม.6 ตําบล
สายออ อําเภอโนนไทย
 ถึง แยกบานหนองโพธิ์
 หมู 4 ตําบลพังเทียม 
อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
สายออ
อําเภอโนน
ไทย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,400
 เมตร

จุดเริ่มตน 
E48P180479.72
N1693537.76
จุดสิ้นสุด
E48P180226.60
N1694826.02

4,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

204 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลท
คอนกรีต สายทาง
บานกุดจิก หมูที่ 6 
ตําบลสายออ อําเภอ
โนนไทย - บานหนอง
โพธิ์  หมูที่ 4 ตําบล
พังเทียม อําเภอพระ
ทองคํา  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
สายออ

อําเภอโนน
ไทย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
1,100 เมตร

จุดเริ่มตน
N15.29773  ํ
E102.02483   ํ
จุดสิ้นสุด
N15.30687   ํ
E102.02296   ํ

    2,242,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 117) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 117) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

205 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวทางแบบ แคปซีล 
บานหนองประดู หมูที่
 10 ตําบลสําโรง ไป 
บานหนองราง หมูที่ 4
 ตําบลคางพลู เชื่อม 
บานโตนด หมูที่ 3 
ตําบลพันดุง อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สําโรง
อําเภอโนน
ไทย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๖,๕๐๐.๐๐ เมตร ไหลทางขาง
ละ ๐.๕๐ เมตร พรอมวางทอ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๑.๐๐ เมตร 
จํานวน ๖ จุดๆ ละ ๑๐ ทอน

จุดเริ่มตน 
N ๑๕๑๑๔๘๓
E ๑๐๑๙๗๘๑
จุดสิ้นสุด 
N ๑๕.๐๗๐๘๓
E ๑๐๑.๙๘๐๘

๑๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

205 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวทางแบบ cape 
seal บานหนองประดู
 หมูที่ 10 ตําบล
สําโรง จากบานหนอง
ราง  หมูที่ 4 ตําบล
คางพลู อําเภอโนน
ไทย เชื่อม บานโตนด
 หมูที่ 3 ตําบลพันดุง
 อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สําโรง
อําเภอโนน

ไทย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว
 6,900 เมตร ไหลทางขางละ
 ๐.๕๐ เมตร พรอมวางทอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก

จุดเริ่มตน
กม.ที่ 0 + 000
N 15.114535,   
E 101.978133
จุดกึ่งกลาง
กม.ที่ 0+500  
N 15.091865,  
E 101.996000 
จุดสิ้นสุด
กม.ที่6+900 
N 15.070869,  
E 101.980864

19,500,000 19,500,000  19,500,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 117) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 117) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

239 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
ศาลตาปู บานดานกะ
ตา หมูที่ 8 ตําบลพระ
พุทธ อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  ถึงตําบลหนอง
ระเวียง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.พระ
พุทธ
อําเภอ
เฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 3.00 เมตร ยาว 
450.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือ มีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา
 1,350ตร.ม ไหลทางหินคลุก
สองขาง ตามสภาพพื้นที่ และ
มีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 
40.50 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน          
14.96659 
102.23076   
จุดสิ้นสุด        
14.96540 
102.22690

792,000 792,000 792,000 792,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

239 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
ศาลตาปู บานดานกะ
ตา หมูที่ 8 ตําบลพระ
พุทธ อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  ถึงตําบลหนอง
ระเวียง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

 อบต.
พระพุทธ
อําเภอ

เฉลิมพระ
เกียรติ

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

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
450.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 1,350.00 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกสองขาง  ตาม
สภาพพื้นที่ และมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 40.50 
ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
14.96659 
102.23076 
จุดสิ้นสุด
14.96540 
102.22690

        792,000        792,000        792,000        792,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 85) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 85) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

250 กอสรางถนนผิวจราจร
หินคลุก บานหวยทราย
 หมูที่ 7 ตําบลหนอง
แวง เชื่อม บานมะคา
พัฒนา หูที่ 1 ตําบล
บึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก 
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร  ยาว 
4,500 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
761057
1686772
จุดสิ้นสุด
761292
1692393

1,582,000          จํานวนของถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

250 กอสรางถนนผิวจราจร
หินคลุก บานหวยทราย
 หมูที่ 7 ตําบลหนอง
แวง เชื่อม บานมะคา
พัฒนา หูที่ 1 ตําบล
บึงปรือ อําเภอ
เทพารักษ จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว
 4,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีหินคลุก
ไมนอยกวา 27,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
761057
1686772
จุดสิ้นสุด
761292
1692393

              500,000     1,082,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

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

   ขอความใหม (หนา 955) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

257 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยาง บานทาวังศาล
 หมูที่ 15 ตําบล
หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
หวยจระเข หมูที่ 3 
ตําบลหินดาด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

เทพารักษ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก 
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

กวาง 6.00 เมตร  ยาว 
3,500 เมตร

จุดเริ่มตน
777534
1684305
จุดสิ้นสุด
778535
1682209

      8,984,000       จํานวนของถนน
ที่ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความ
สะดวก รวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

257 กอสรางถนนผิวจราจร
ลาดยาง บานทาวังศาล
 หมูที่ 15 ตําบล
หนองแวง อําเภอ
เทพารักษ เชื่อมบาน
หวยจระเข หมูที่ 3 
ตําบลหินดาด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

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

กวาง 6.00 เมตร  ยาว 
3,500 เมตร หรือพื้นท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 21,000 ตร.
ม.

จุดเริ่มตน
777534
1684305
จุดสิ้นสุด
778535
1682209

           5,000,000     3,984,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 958) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 958) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

261 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
พลวงนอย หมูที่ 9 
ตําบลวังไมแดง 
อําเภอประทาย เชื่อม
ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.วัง
ไมแดง
อําเภอ

ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง ๕.00 เมตร ยาว ๑,๐๐๐
 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

จุดเริ่มตน
N17.32611  
E24.5073
จุดสิ้นสุด  
N17.32260  
E24.4308

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

261 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
พลวงนอย หมูที่ 9 
ตําบลวังไมแดง 
อําเภอประทาย เชื่อม
ตําบลหนองตาดใหญ 
อําเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.วัง
ไมแดง
อําเภอ

ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง ๕.00 เมตร ยาว ๑,๐๐๐
 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

จุดเริ่มตน
N 1732475
E 245019
จุดสิ้นสุด
N 1731510
E 243829

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 145) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1

   ขอความใหม (หนา 145) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 เหตุผลเปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

263 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคกสี 
หมูที่ 1 ตําบลวังไมแดง
 อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมบานโคกลาม 
ตําบลหนองแวงโสก
พระ อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน

อบต.วัง
ไมแดง
อําเภอ
ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง ๕.00 เมตร ยาว ๑,๐๐๐
 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

จุดเริ่มตน
E๒๔๖๐๒๘
N๑๗๓๗๑๗๔
จุดสิ้นสุด
E๒๔๖๐๓๖
N๑๗๓๗๘๔๘

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

263 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคกสี 
หมูที่ 1 ตําบลวังไมแดง
 อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมบานโคกลาม 
ตําบลหนองแวงโสก
พระ อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน

อบต.วัง
ไมแดง
อําเภอ

ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ถนน คสล.ขนาดกวาง ๕ เมตร
 ยาว ๒,๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย
 ๐.๑๕ เมตร

จุดเริ่มตน
N 1737208 
E 246029
จุดสิ้นสุด
N 1739256
E 246111

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 146) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1

   ขอความใหม (หนา 145) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 เหตุผลเปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

274 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโนนรัง
 หมูที่ 7 ตําบลวัง
ไมแดง อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา 
ถึงบานโคกลาม ตําบล
หนองแวงโสกพระ 
อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน

อบต.วัง
ไมแดง
อําเภอ

ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
E246785
N1737241
จุดสิ้นสุด 
E246069
N1737618

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

274 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโนนรัง
 หมูที่ 7 ตําบลวัง
ไมแดง อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา 
ถึงบานโคกลาม ตําบล
หนองแวงโสกพระ 
อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน

อบต.วัง
ไมแดง
อําเภอ

ประทาย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1737235
E 246790
จุดสิ้นสุด
N 1739257
E 246115

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 152) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1

   ขอความใหม (หนา 152) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เหตุผลเปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

276 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
(แอสฟลทติกคอนกรีต)
 ถนนสาย กม.9 ธนะ
รัชตผานศึก-วชิราฯ
(สายขางวัดถ้ําเขาวง) 
บานหนองน้ําแดง หมูที่
 1 ตําบลหนองน้ําแดง 
เชื่อม ตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนองน้ํา

แดง 
อําเภอ

ปากชอง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000
 เมตร

จุดเริ่มตน
47P755121
1613168
จุดสิ้นสุด
47P752397
1614078

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

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

276 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
(แอสฟลทติกคอนกรีต)
 ถนนสาย กม.9 ธนะ
รัชตผานศึก-วชิราฯ
(สายขางวัดถ้ําเขาวง) 
บานหนองน้ําแดง หมูที่
 1 ตําบลหนองน้ําแดง 
เชื่อม ตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนองน้ํา

แดง 
อําเภอ

ปากชอง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 3,400 เมตร

จุดเริ่มตน
47P755121
1613168
จุดสิ้นสุด
47P752397
1614078

       3,000,000     1,500,000     3,000,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 153) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 153) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

280 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
(แอสฟลทติกคอน
กรีต)ถนนสายแยกสักภู
เดือน-สายวชิราฯ  
บานหนองน้ําแดง หมูที่
 1 ตําบลหนองน้ําแดง 
เชื่อม ตําบลหมูสี และ
ตําบลปากชอง   
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนองน้ํา

แดง
อําเภอ

ปากชอง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 8.00 เมตร ยาว 5,000
 เมตร

จุดเริ่มตน
47P755888
1615149
จุดสิ้นสุด
47P753442
1617656

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

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

280 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
(แอสฟลทติกคอน
กรีต)ถนนสายแยกสักภู
เดือน-สายวชิราฯ  
บานหนองน้ําแดง หมูที่
 1 ตําบลหนองน้ําแดง 
เชื่อม ตําบลหมูสี และ
ตําบลปากชอง   
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.
หนองน้ํา

แดง
อําเภอ

ปากชอง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว
 5,000 เมตร

จุดเริ่มตน
47P755888
1615149
จุดสิ้นสุด
47P753442
1617656

    2,300,000   10,200,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 155) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 155) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

282 กอสรางถนนลาดผิว
ทาง Asphaltic 
concrete บริเวณเสน
บานบันไดมา หมูที่ 4 
ตําบลปากชอง เชื่อม 
บานปางแจง หมูที่ 5 
ตําบลกลางดง  อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ปาก
ชอง

อําเภอ
ปากชอง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,700
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ถนนลาดยางไมนอยกวา 
10,200 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร จํานวน 467 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
UTM753699
1633903
จุดสิ้นสุด
754410
1635364

     3,836,000      3,836,000      3,836,000     3,836,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

282 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวทาง Asphaltic 
concrete บริเวณ
เสนบานบันไดมา หมู
ท่ี 4 ตําบลปากชอง 
เชื่อม บานปางแจง 
หมูที่ 5 ตําบลกลางดง
  อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ปาก
ชอง

อําเภอ
ปากชอง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
1,846 เมตร

จุดเริ่มตน
UTM753699
1633903
จุดสิ้นสุด
754410
1635364

          3,700,000    ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 156) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 156) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

292 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ขี้เหล็ก หมูที่ 9 ตําบล
ในเมือง-บานจํานงค
นิเวศ หมูที่ 4 ตําบล
นิคมสรางตนเอง 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ใน
เมือง
อําเภอ
พิมาย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,100
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
15.10211
102.29265 
จุดสิ้นสุด
15.09130
102.29308

        5,415,000      5,415,000     5,415,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

292 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
ขี้เหล็ก หมูท่ี 11 
ตําบลในเมือง-บาน
จํานงคภูมิเวช หมูที่ 4
 ตําบลนิคมสราง
ตนเอง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ใน
เมือง
อําเภอ
พิมาย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร
 ยาว 2,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
10,500 ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพ

จุดเริ่มตน
N 15.10211
E 102.29265 
จุดสิ้นสุด
N 15.09130
E 102.29308

       2,000,000        500,000     3,336,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 161) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 161) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

295 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนโซงโลง หมูที่ 2 
ตําบลดงใหญ เชื่อม 
บานไทรโยง หมูที่ 14
 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดง
ใหญ

อําเภอพิ
มาย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,200
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 6,000 
ตารางเมตร ไหลทางกวางขาง
ละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N1705078   
E251087 
จุดสิ้นสุด
N1705698  
E251364

        3,300,000      3,300,000     3,300,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

295 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โนนโชงโลง หมูที่ 2 
ตําบลดงใหญ เชื่อม 
บานไทรโยง หมูที่ 14
 ตําบลกระชอน 
อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดง
ใหญ

อําเภอพิ
มาย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
6,000 ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพ

จุดเริ่มตน
N1705078   
E251087 
จุดสิ้นสุด
N1705698  
E251364

          500,000     1,800,000     1,030,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 162) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 162) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

334 กอสรางถนน คสล.
สายทิศตะวันตกที่วา
การอําเภอสีดา หมูที่ 1
 ตําบลสีดา เชื่อมเขต 
อบต.วังหิน อําเภอ
โนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

สีดา 1.เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย
2.เพื่อการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัย

 - กอสรางถนน คสล. โดยลง
ลูกรังเสริมผิว กวาง 5  เมตร 
ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา480 ลบ.ม.
 - กอสรางผิวจราจร คสล. ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 1,077 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พรอมพื้น 
คสล.ไมนอยกวา5,385 ตร.ม. 
พรอมวางทอ คสล. 0.04 เมตร 
จํานวน 2  จุด ๆ ละ6 ทอน รวม
 12  ทอน

จุดเริ่มตน
E0238768
N1719882
จุดสิ้นสุด
E0238421
N1718899

2,626,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่ได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

สํานักการชาง

334 กอสรางถนน  คสล. 
สายทิศตะวันตกที่วา
การสีดา  หมู 1 ตําบล
สีดา  อําเภอสีดา เชื่อม
เขตเทศบาลตําบลวัง
หิน  ตําบลวังหิน  
อําเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.สีดา
อําเภอสีดา

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

กอสรางถนน คสล.โดยเสริมผิว
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 480 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
480 ลบ.ม. กอสรางผิวจราจร 
คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
1,077  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  พรอมพื้นที่  คสล.ไมนอย
กวา 5,385 ตร.ม.  พรอมวาง
ทอ คสล. 0.40 เมตร จํานวน 2
 จุด ๆละ 6 ทอน รวม 12 ทอน

จุดเริ่มตน 
N1719880.45
E238774.84
จุดสิ้นสุด
N1718891.28
E238421.06

2,626,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1031) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1031) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

343 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานซับ
หวาย หมูที่ 4 ตําบล
หนองหัวแรต เชื่อม 
บานสวรรควารี หมูที่ 
9 ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนองบุญ
มาก

เพื่อใหประชาชน มี
เสนทางคมนาคมขนสง
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน 
48P0216287 
จุดสิ้นสุด 
UTM1627715

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ดําเนิน การ
กอสราง

ประชาชนในหมูที่
บานและหมูที่บาน
ใกลเคียงมี
เสนทางคมนาคม
ขนสงที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

343 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานซับ
หวาย หมูที่ 4 ตําบล
หนองหัวแรต เชื่อม 
บานสวรรควารี หมูที่ 
9 ตําบลหนองตะไก 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนองบุญ
มาก

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

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 2,750 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 13,750 ตร.ม.ไหล
ทางลูกรัง

จุดเริ่มตน
14.709042˚
102.365607˚
จุดสิ้นสุด
14.685407˚
102.371210˚

        2,000,000     5,000,000     1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 996) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 996) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

340 กอสรางถนนลาดยาง 
 สายบานทุงหัวขวาน 
 หมูที่ 5 ตําบลสารภี 
เชื่อมตําบลบานใหม 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนองบุญ
มาก

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หรือพื้นที่ลาด
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
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

340 กอสรางถนนลาดยาง
 ชนิดAsphaltic 
concrete สายบาน
ทุงหัวขวาน หมูที่ 5 
ตําบลสารภี เชื่อมกับ
ตําบลบานใหม บาน
ถนนหัก หมูที่ 4 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สารภี
อําเภอ

หนองบุญ
มาก

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
2,400 เมตร

จุดเริ่มตน
N14.78695
E102.41017
จุดสิ้นสุด 
N14.77069
E102.38599

3,026,100 3,026,100 3,026,100 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐%

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 25) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 25) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

350 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสนาม
กีฬา บานโนนขี้ตุน 
หมูที่ 9 ตําบลสารภี 
อําเภอหนองบุญมาก 
ถึงเขตบานวังวารี หมูที่
 5 ตําบลสีสุก อําเภอ
จักราช จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สารภี
อําเภอ
หนองบุญ
มาก

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 1, 650 
เมตร พรอมวางทอคสล. Ø 
0.80 เมตรจํานวน 2 จุดๆละ
 7 ทอน

จุดเริ่มตน
N14.84105
E102.39273
จุดสิ้นสุด 
N14.85374
E 102.38498

   4,720,000      4,720,000      4,720,000      4,720,000     4,720,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
80%

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

350 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากสนาม
กีฬา บานโนนขี้ตุน 
หมูที่ 9 ตําบลสารภี 
อําเภอหนองบุญมาก 
เชื่อมตําบลสีสุก บาน
หินมงคล หมูที่ 8 
อําเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สารภี
อําเภอ

หนองบุญ
มาก

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

ขนาดกวาง 5 เมตร  ยาว 
1,650 เมตร พรอมวางทอค
สล. Ø 0.80 เมตรจํานวน 2 
จุดๆละ 7 ทอน

จุดเริ่มตน
N14.84105
E102.39273
จุดสิ้นสุด
N14.85374
E102.38498

4,720,000 4,720,000 4,720,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
๘๐%

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 104) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 104) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

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

แกงสนาม
นาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
952 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ 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
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

362 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบาน
หนองเอี่ยน หมูที่ ๓ 
ตําบลสีสุก เชื่อมบาน
หัวบึง หมูที่ ๑ ตําบล
บึงพะไล อําเภอแกง
สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา (ตอจาก
จุดเดิม)

อบต.สีสุก
อําเภอ

แกงสนาม
นาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว 1,220 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 
6,100 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
E 102.166392
N 15.669596
จุดสิ้นสุด
E 102.177371
N 15.669069

500,000       3,389,200    3,389,200    ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 28) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 28) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย พิกัดทางภูมิศาสตร และงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

367 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมตําบล
ระหวางบานโนนอุดม 
หมูที่ 8 เทศบาล
ตําบลบึงสําโรง เชื่อม
บานอัมพวันพัฒนา 
หมูที่ 9 ตําบลสีสุก 
อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

แกงสนาม
นาง

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

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

เริ่มตน
N 154248.54
E 102109.86
สิ้นสุด 
N 154254.00
E 102940.86

2,814,000 รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวารอยละ 
50

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

367 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อม
ระหวางตําบล ถนน
สายบานโนนอุดม หมู
ท่ี 8 ตําบลบึงสําโรง -
 บานอัมพวัน หมูท่ี 9
 ตําบลสีสุก อําเภอ
แกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.บึง
สําโรง
อําเภอ

แกงสนาม
นาง

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

กวาง 5.00 เมตร ยาว 870 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 
4,350 ตร.ม. ไหลทางลง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.710673 
E 102.177551
จุดสิ้นสุด
N15.700916
E102.172301

2,814,000   2,792,000    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความ
สะดวกสบาย
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
3.มีถนนท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1005) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1005) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

369 กอสรางถนน คสล. 
จากบานหนองไผ หมูที่
 7 ตําบลขุย เชื่อม
บานมาบปาแดง หมูที่
 11 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ขุย
อําเภอลํา
ทะเมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ลงไหลทางดินถมกวางขางละ 
0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1956141
E 714701
จุดสิ้นสุด
N 1951211
E 715481

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

369 กอสรางถนน คสล. 
จากบานหนองไผ หมูที่
 7 ตําบลขุย เชื่อมถึง
บานมาบปาแดง หมูที่
 11 ตําบลชองแมว 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ขุย 
อําเภอลํา
ทะเมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 600 เมตร ไหล
ทางดินถมกวางขางละ 0.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E 715514    
N950722
จุดสิ้นสุด
E 716348   
N 944749

2,700,000 2,700,000 2,700,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 199) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 199) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2563  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

371 กอสรางถนน คสล. 
จากบานหนองไผ หมูที่
 7 ตําบลขุย เขต
เทศบาลตําบลขุย 
เชื่อมถึง โรงพยาบาล
ลําทะเมนชัย บาน
หนองบัววง หมูที่ 1 
เขตเทศบาลตําบล
หนองบัววง อําเภอลํา
ทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ทต.ขุย
อําเภอลํา
ทะเมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
พรอมลงไหลทางดินถมกวาง
ขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1961281
E 716371
จุดสิ้นสุด
N 1960211
E 717991

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

371 กอสรางถนน คสล. 
จากบานหนองไผ หมูที่
 7 ตําบลขุย เชื่อมถึง
โรงพยาบาลลําทะเมน
ชัย บานหนองบัววง 
หมูที่ 1 ตําบลขุย 
อําเภอลําทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ขุย 
อําเภอลํา
ทะเมนชัย

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 5,190 เมตร 
ไหลทางดินถมกวางขางละ 
0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
E 716370
N 961260
จุดสิ้นสุด
E 757640
N 973520

26,469,000 26,469,000 26,469,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 200) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 200) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

382 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานกุด
ปลาเข็ง หมูที่ 1  - 
บานกุดหัวชาง หมูที่ 4
  ตําบลโนนคา อําเภอ
สูงเนิน (เชื่อมถนน
สายบึงออ -สมกบงาม)
 ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา
อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,550
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
12,750 ตารางเมตร พรอม
ลงหินคลุกไหลทางกวางดานละ
 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.947880
E 101.882367
จุดสิ้นสุด
N 14.835108
E 101.875490

8,415,000 8,415,000 8,415,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

382 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานกุด
ปลาเข็ง หมูที่ 1 - 
บานกุดหัวชาง หมูที่ 4
 ตําบลโนนคา อําเภอ
สูงเนิน (เชื่อมถนน
สายบึงออ - สมกบ
งาม) ตําบลบึงออ 
อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.โนน
คา 

อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,550 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 12,750 ตารางเมตร
 พรอมลงหินคลุกไหลทางกวาง
ดานละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.947880
E 101.882367
จุดสิ้นสุด
N 14.835108
E 101.875490

8,415,000 8,415,000 8,415,000 8,415,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 206) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 206) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

383 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนิคม
สหกรณขามทะเลสอ 
ซอย 5 ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา

อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 5,475
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
27,375 ตารางเมตร พรอม
ลงหินคลุกไหลทางกวางดานละ
 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.994744
E 101.874011
จุดสิ้นสุด
N 15.044253
E 101.873778

   18,067,000   18,067,000   18,067,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

383 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนิคม
สหกรณขามทะเลสอ 
ซอย 5 ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ  อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา 

อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
5,475 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 27,375 ตารางเมตร
 พรอมลงหินคลุกไหลทางกวาง
ดานละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.994744
E 101.874011
จุดสิ้นสุด
N 15.044253
E 101.873778

   18,067,000   18,067,000   18,067,000   18,067,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 206) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

      ขอความใหม (หนา 206) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

384 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนิคม
สหกรณขามทะเลสอ 
ซอย 6 ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา
อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 5,530
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
22,120 ตารางเมตร พรอม
ลงหินคลุกไหลทางกวางดานละ
 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.994836
E 101.864533
จุดสิ้นสุด
N 15.044853
E 101.866658

   14,499,000   14,499,000   14,499,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

384 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนิคม
สหกรณขามทะเลสอ 
ซอย 6 ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ  อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา 

อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
5,530 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 22,120 ตารางเมตร
 พรอมลงหินคลุกไหลทางกวาง
ดานละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.994836
E 101.864533
จุดสิ้นสุด
N 15.044853
E 101.866658

   14,599,000   14,599,000   14,599,000   14,599,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

       ขอความเดิม (หนา 207) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 207) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

385 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนิคม
สหกรณขามทะเลสอ 
ซอย 7 ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา
อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 6,230
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
33,150 ตารางเมตร พรอม
ลงหินคลุกไหลทางกวางดานละ
 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.989997
E 101.855081
จุดสิ้นสุด
N 15.046297
E 101.854614

   20,559,000   20,559,000   20,559,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

385 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนิคม
สหกรณขามทะเลสอ 
ซอย 7 ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา 

อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
6,230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 33,150 ตารางเมตร
 พรอมลงหินคลุกไหลทางกวาง
ดานละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.989997
E 101.855081
จุดสิ้นสุด
N 15.046297
E 101.854614

   20,559,000   20,559,000   20,559,000   20,559,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

        ขอความเดิม (หนา 207) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 207) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

386 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนิคม
สหกรณขามทะเลสอ 
ซอย 8 ตําบลโนนคา 
เชื่อมบานสมกบงาม 
ตําบลเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา
อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 5,558
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
27,790 ตารางเมตร พรอม
ลงหินคลุกไหลทางกวางดานละ
 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.998375
E 101.845508
จุดสิ้นสุด
N 15.048253
E 101.844594

   18,341,000   18,341,000   18,341,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

386 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนิคม
สหกรณขามทะเลสอ 
ซอย 8 ตําบลโนนคา 
เชื่อมบานสมกบงาม 
ตําบลเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา 

อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
5,558 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 27,790 ตารางเมตร
 พรอมลงหินคลุกไหลทางกวาง
ดานละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.998375
E 101.845508
จุดสิ้นสุด
N 15.048253
E 101.844594

   18,341,000   18,341,000   18,341,000   18,341,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 208) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 208) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

387 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนิคม
สหกรณขามทะเลสอ 
ซอย 9 ตําบลโนนคา 
เชื่อมบานสมกบงาม 
ตําบลเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา
อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,295
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
21,475 ตารางเมตร พรอม
ลงหินคลุกไหลทางกวางดานละ
 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.994217
E 101.836078
จุดสิ้นสุด
N 15.032439
E 101.832567

   14,173,000   14,173,000   14,173,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

387 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนิคม
สหกรณขามทะเลสอ 
ซอย 9 ตําบลโนนคา 
เชื่อมบานสมกบงาม 
ตําบลเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา 

อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
4,295 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 21,475 ตารางเมตร
 พรอมลงหินคลุกไหลทางกวาง
ดานละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.994217
E 101.836078
จุดสิ้นสุด
N 15.032439
E 101.832567

   14,173,000   14,173,000   14,173,000   14,173,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 208) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 208) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

388 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนิคม
สหกรณขามทะเลสอ 
ซอย 10 ตําบลโนนคา 
เชื่อมบานสมกบงาม 
ตําบลเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา
อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 5,300
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
26,500 ตารางเมตร พรอม
ลงหินคลุกไหลทางกวางดานละ
 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.003833
E 101.825283
จุดสิ้นสุด
N 15.050542
E 101.826258

   17,490,000   17,490,000   17,490,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

388 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนิคม
สหกรณขามทะเลสอ 
ซอย 10 ตําบลโนนคา 
เชื่อมบานสมกบงาม 
ตําบลเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา 

อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
5,300 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 26,500 ตารางเมตร
 พรอมลงหินคลุกไหลทางกวาง
ดานละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.003833
E 101.825283
จุดสิ้นสุด
N 15.050542
E 101.826258

   17,490,000   17,490,000   17,490,000   17,490,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 209) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 209) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

389 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชุมชน
อางหิน ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา
อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 6,905
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
34,525 ตารางเมตร พรอม
ลงหินคลุกไหลทางกวางดานละ
 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.044322
E 101.880519
จุดสิ้นสุด
N 15.052281
E 101.817078

22,786,000 22,786,000 22,786,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

389 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชุมชน
อางหิน ตําบลโนนคา 
อําเภอสูงเนิน เชื่อม
บานหนองกระโดน 
ตําบลบึงออ อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา 

อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
6,905 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 34,525 ตารางเมตร
 พรอมลงหินคลุกไหลทางกวาง
ดานละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.044322
E 101.880519
จุดสิ้นสุด
N 15.052281
E 101.817078

22,786,000 22,786,000 22,786,000 22,786,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 209) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 209) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2562 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

390 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเกา 
บานโนนคา ตําบลโนน
คา เชื่อมบานดอน 
ตําบลบุงขี้เหล็ก 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา
อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,100
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
4,400 ตารางเมตร พรอมลง
หินคลุกไหลทางกวางดานละ 
0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.942014
E 101.862833
จุดสิ้นสุด
N 14.941861
E 101.852808

2,904,000 2,904,000 2,904,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

390 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเกา 
บานโนนคา ตําบลโนน
คา เชื่อมบานดอน 
ตําบลบุงขี้เหล็ก 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
คา 

อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 4,400 ตารางเมตร 
พรอมลงหินคลุกไหลทางกวาง
ดานละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.942014
E 101.862833
จุดสิ้นสุด
N 14.941861
E 101.852808

2,904,000 2,904,000 2,904,000 2,904,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 210) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 210) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

392 ปรับปรุงผิวจราจรลาด
ยาง โดยการเททับ 
Asphaltic concrete 
(AC) สายบานตะ
คลองแลง หมูที่ 1 
ตําบลโคงยาง อําเภอ
สูงเนิน เชื่อมบานโนน 
ตําบลโปงแดง อําเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โคง
ยาง
อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 4,800 
ตารางเมตร

N14.5620.518
E101.5347.432

     2,142,900      2,142,900      2,142,900     2,142,900 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

392 ปรับปรุงผิวจราจร
ลาดยาง โดยเททับ
ยาง Asphaltic 
concrete (AC) 
บานตะคลองแลง หมู
ท่ี 1 ตําบลโคงยาง 
เชื่อมบานโนน ตําบล
โปงแดง อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โคง
ยาง 

อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง  6.00 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,800
 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N14.568.12 
E101.5344.106
จุดสิ้นสุด
N14.5614.45
E101.5415.113

     2,142,900      2,142,900      2,142,900     2,142,900 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 211) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 211) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

398 กอสรางถนนลาดยาง 
(Asphaltic  
Concrete ) สายบาน
ทุงสะแบง หมูที่ 4,7 
ตําบลมะเกลือใหม - 
บานวังรางนอย หมูที่ 
9 ตําบลมะเกลือเกา 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
มะเกลือ
ใหม
อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,000
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
จํานวน ๑  เสน

จุดเริ่มตน 
40 P 
793924 E
1635849 
จุดสิ้นสุด 
47 P 
794823 E 
1634367

     5,810,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

398 กอสรางถนนลาดยาง 
(Asphaltic 
Concrete) สายบาน
ทุงสะแบง หมูที่ ๔,๗ 
ตําบลมะเกลือใหม - 
บานวังรางนอย หมูที่ 
๙ ตําบลมะเกลือเกา 
อําเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
มะเกลือ
ใหม 

อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕
 เมตร จํานวน ๑ เสน

จุดเริ่มตน 
40 P 
793924 E
1635849 
จุดสิ้นสุด 
47 P 
794823 E 
1634367

    5,810,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 214) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 214) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

400 กอสรางถนนหินคลุก 
สายบานริมคลอง
พัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลมะเกลือใหม - 
บานมะเกลือเกาพัฒนา
 หมูที่ 18 ตําบล
มะเกลือเกา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
มะเกลือ
ใหม
อําเภอสูง
เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
จํานวน ๑ เสน

จุดเริ่มตน 
47 P 
1643850  E
0797532 N
จุดสิ้นสุด
47 P
1643681 E
0798712 N

       500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

400 กอสรางถนนหินคลุก 
สายบานริมคลอง
พัฒนา หมูที่ ๑๐ 
ตําบลมะเกลือใหม - 
บานมะเกลือเกาพัฒนา
 หมูที่ ๑๘ ตําบล
มะเกลือเกา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.
มะเกลือ

ใหม
อําเภอสูง

เนิน

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร จํานวน 1 เสน

จุดเริ่มตน 
47 P 
1643850  E
0797532 N
จุดสิ้นสุด
47 P
1643681 E
0798712 N

       500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 215) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 215) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

81



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

427 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติ
กคอนกรีต อบจ.นม. 
หมายเลข ๐๒๓๐๘ 
จากบานหนองไทร 
หมูที่ 4 ตําบลลําเพียก 
 อําเภอครบุรี - บาน
โปงคอก หมู 14 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
สมบูรณ
อําเภอเสิง
สาง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 2,285 
เมตร

จุดเริ่มตน
X=216288
Y=1585964
จุดสิ้นสุด
X=215627
Y=1587900

7,965,000 7,965,000 7,965,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

427 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติ
กคอนกรีต อบจ.นม. 
หมายเลข ๐๒๓๐๘ 
จากบานหนองไทร 
หมูที่ 4 ตําบลลําเพียก 
 อําเภอครบุรี - บาน
โปงคอก หมู 14 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
สมบูรณ

อําเภอเสิง
สาง

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

กวาง 6 เมตร ยาว 2,285 
เมตร

จุดเริ่มตนโครงการ
X=216288
Y=1585964 
จุดสิ้นสุดโครงการ 
X=215627
Y=1587900

6,649,000 7,965,000 7,965,000 7,965,000 7,965,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 108) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1  พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 108) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา

82



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

427 กอสรางถนน คสล. 
สายบานบัวหลวง หมูที่
 3  (เขตเทศบาลเสิง
สาง เชื่อม บานหนอง
ไผใหญ หมูที่ 9 เขต 
อบต.เสิงสาง ตําบล
เสิงสาง) อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

ทต.เสิงสาง
อําเภอ
เสิงสาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,950
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวคอนกรีตไมนอยกวา 
9,750 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
14.429378
จุดสิ้นสุด
102.452907

6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

427 กอสรางถนน คสล. 
สายบานบัวหลวง หมูที่
 3  (เขตเทศบาลเสิง
สาง เชื่อม บานหนอง
ไผใหญ หมูที่ 9 เขต 
อบต.เสิงสาง ตําบล
เสิงสาง) อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

ทต.เสิงสาง
อําเภอ
เสิงสาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,950 เมตร (ในเขตเทศบาล
 570 เมตร) หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม
นอยกวา 9,750 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
14.429378
จุดสิ้นสุด
102.452907

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 228) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1

   ขอความใหม (หนา 228) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

428 กอสรางถนนลาดยาง 
บานบอลิง หมูที่ 10 
ตําบลโนนสมบูรณ 
เชื่อมบานหนองหลัก
ศิลา หมูที่ 5 ตําบล
เสิงสาง อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อพัฒนาผิวจราจรให
เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดกวาง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

จุดเริ่มตน  
X=217600
Y=1588812 
จุดสิ้นสุด
X=217948
Y=1591950

7,622,000 รอยละ 60 ของ
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

สํานักการชาง

428 กอสรางถนนลาดยาง 
บานบอลิง หมูที่ 10 
ตําบลโนนสมบูรณ 
เชื่อมบานหนองหลัก
ศิลา หมูที่ 5 ตําบล
เสิงสาง อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
สมบูรณ

อําเภอเสิง
สาง

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

กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

จุดเริ่มตนโครงการ 
X=217600
Y=1588812
จุดสิ้นสุดโครงการ
X=217948
Y=1591950

2,000,000 8,649,000 8,649,000 8,649,000 8,649,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1030) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1030) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

429 กอสรางถนนลาดยาง
ชนิดแคปซีล บาน
หนองกาดพัฒนา หมูที่
 13 ตําบลสุขไพบูลย 
เชื่อมตําบลกุดโบสถ 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สุข
ไพบูลย 
อําเภอเสิง
สาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง ๕.00 เมตร ยาว ๓,๐๐๐
 เมตร ปริมาณพื้นที่ผิวจราจร  
๑๕,๐๐๐ ตร.ม.

จุดเริ่มตน
14.481588
102.478571
จุดสิ้นสุด
14.470545
102.488119

7,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

429 กอสรางถนนลาดยาง
ชนิดแคปซีล บาน
หนองกาดพัฒนา หมูที่
 13 ตําบลสุขไพบูลย 
เชื่อมตําบลกุดโบสถ 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สุข
ไพบูลย

อําเภอเสิง
สาง

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

กวาง ๕ เมตร ระยะทาง 
๓,๐๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่ผิว
จราจร  ๑๕,๐๐๐ ตร.ม.

จุดเริ่มตน 
14.481588
102.478571 
จุดสิ้นสุด 
14.470545
102.488119

7,500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 229) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 229) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

430 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานหนอง
ขนาก หมูที่ 5 ตําบล
สุขไพบูลย เชื่อม บาน
สระประทีบ หมูที่ 2 
ตําบลเสิงสาง อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

เสิงสาง เพื่อใหประชาชนมีทาง
สัญจรไปมาไดสะดวก

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1 เมตร 
ระยะทาง 2,600 เมตร

จุดเริ่มตน
14.502063 
102.425979
จุดสิ้นสุด
14.480143 
102.414814

7,800,000 รอยละของ
ประชาชนที่ไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
จากถนนที่ได
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

สํานักการชาง

430 ถนน บานหนองขนาก
 หมูที่ 5 ตําบลสุข
ไพบูลย เชื่อม บาน
สระประทีป หมูที่ 2 
ตําบลเสิงสาง อําเภอ
เสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สุข
ไพบูลย

อําเภอเสิง
สาง

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

1.กอสรางถนนลาดยางเคป
ซีล ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,269 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา
 10,152 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร
2.กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 6.00 เมตร
 ยาว 1,331 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 7,986 
ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ

จุดเริ่มตน
14.502063 
102.425979
จุดสิ้นสุด
14.480143 
102.414814

3,000,000           4,581,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1031) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1031) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ 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

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

433 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอส
ฟลทติก คอนกรีตสาย
จากบานซับพงโพด 
หมูที่ 11 ตําบลโนน
สมบูรณ - เขต
เทศบาลตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.โนน
สมบูรณ
อําเภอเสิง
สาง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 485 เมตร จุดเริ่มตน
X=223825
Y=1588543
จุดสิ้นสุด
X=223338
Y=1588586

1,453,000 1,453,000 1,453,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอย
ละ  80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

433 ซอมสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอส
ฟลทติก คอนกรีตสาย
จากบานซับพงโพด 
หมูที่ 11 ตําบลโนน
สมบูรณ - เขต
เทศบาลตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.โนน
สมบูรณ

อําเภอเสิง
สาง

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

 กวาง 5 เมตร ยาว 485 เมตร จุดเริ่มตนโครงการ 
X=223825
Y=1588543
จุดสิ้นสุดโครงการ
X=223338
Y=1588586

1,239,000 1,453,000 1,453,000 1,453,000 1,453,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 109) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 109) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

434 กอสรางถนนหินคลุก
บานหนองขนาก หมูที่
 5 ตําบลสุขไพบูลย 
อําเภอเสิงสาง (จากไร
นายบุญถิน - ถนนไป
บานสระประทีป ตําบล
เสิงสาง) เชื่อมตําบล
เสิงสาง อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สุข
ไพบูลย
อําเภอเสิง
สาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,200
 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 
ปริมาณพื้นที่ผิวจราจร 
25,200 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
14.50481
102.438039
จุดสิ้นสุด
14.493114
102.422156

5,733,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

434 กอสรางถนนหินคลุก
บานหนองขนาก หมูที่
 5 ตําบลสุขไพบูลย 
อําเภอเสิงสาง (จากไร
นายบุญถิน - ถนนไป
บานสระประทีป ตําบล
เสิงสาง) เชื่อมตําบล
เสิงสาง อําเภอเสิงสาง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.สุข
ไพบูลย

อําเภอเสิง
สาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

 กวาง 6  เมตร ระยะทาง 
4,200 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร ปริมาณพื้นที่ผิว
จราจร 25,200 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน 
14.50481
102.438039 
จุดสิ้นสุด 
14.493114
102.422156

5,733,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 232) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 232) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

435 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก เคพซีล 
บานหนองขนาก หมูที่
 5 ตําบลสุขไพบูลย 
จากไรนายชูสิทธิ์ แชม
รัมย - ทางไปบานสระ
ประทีป ตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สุข
ไพบูลย
อําเภอเสิง
สาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ไหลทางขาง
ละ 1 เมตร ยาว 2,600 เมตร
 หนา  5 เซนติเมตร ปริมาณ
พื้นที่ผิวจราจร 15,600 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
14,521369
102.470908
จุดสิ้นสุด
14.480143
102.414814

7,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

435 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก แคปซีน
บานหนองขนาก  หมู 
5 ตําบลสุขไพบูลย 
(จากไรนายชูสิทธิ์ แชม
รัมย - ทางไปบานสระ
ประทีป ตําบลเสิงสาง 
อําเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.สุข
ไพบูลย

อําเภอเสิง
สาง

1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
ไปมา
2.เพื่อความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
3.เพื่อซอมแซม
ปรับปรุงถนนใหมี
สภาพที่ดีขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ไหลทางขาง
ละ 1 เมตร ยาว 2,600 เมตร
 หนา  5 เซนติเมตร ปริมาณ
พื้นที่ผิวจราจร 15,600 ตร.ม.

จุดเริ่มตน  
14,521369
102.470908
จุดสิ้นสุด
14.480143
102.414814

7,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

1.ราษฎรไดรับ
การแกไขปญหา
ไดถูกตองตาม
ความตองการ
2.ราษฎรไดรับ
ความสะดวก 
สบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3.มีถนนที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 232) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562

   ขอความใหม (หนา 232) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

436 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
สนวนพัฒนา หมูที่ 
17-บานสมบัติเจริญ 
หมูที่ 6 ตําบลกุดโบสถ
 อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมอําเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย

เสิงสาง 1.เพื่อใหประชาชนมี
ทางสัญจรไปมาสะดวก
2.เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
2,100 เมตร

จุดเริ่มตน
0235805
1600896
จุดสิ้นสุด
0233607
1601003

7,560,000 การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักการชาง

436 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนอง
สนวนพัฒนา หมูที่ 
17-บานสมบัติเจริญ 
หมูที่ 6 ตําบลกุดโบสถ
 อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
เชื่อมอําเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย

อบต.กุด
โบสถ

อําเภอเสิง
สาง

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 2,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 12,600 ตร.ม.ไหล
ทางตามสภาพ

จุดเริ่มตน
0235805
1600896
จุดสิ้นสุด
0233607
1601003

3,000,000           1,851,000     2,709,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1033) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1033) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

440 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
โจด หมูที่ 8 ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายทางตรงขาม 
อบต.กุดโบสถ) เชื่อม
อําเภอปะคํา จังหวัด
บุรีรัมย

อบต.กุด
โบสถ
อําเภอเสิง
สาง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร   ยาว 
3,000.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

จุดเริ่มตน
0234690
1596897
จุดสิ้นสุด
0237535
1595066

10,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 
 80

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

สํานักการชาง

440 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
โจด หมูที่ 8 ตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายทางตรงขาม 
อบต.กุดโบสถ) เชื่อม
อําเภอปะคํา จังหวัด
บุรีรัมย

อบต.กุด
โบสถ

อําเภอเสิง
สาง

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร   
ยาว 3,000.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ีผิวคอนกรีต
ไมนอยกวา18,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
0234685
1596897
จุดสิ้นสุด
0236800
1595411

10,800,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

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

   ขอความใหม (หนา 235) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

471 กอสรางถนน คสล.
สายหนองบัว-หนอง
ผักแวน บานโนนนอย
พัฒนา หมูที่ 13 
เทศบาลตําบลชุมพวง-
อบต.ชุมพวง ตําบลชุม
พวง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ชุมพวง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ขนสงพืชผลทางการ
เกษตร

ผิวจราจร คสล.กวาง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,150 เมตร หรือพื้นที่ถนน 
คสล.ไมนอยกวา 4,600 ตร.
ม.ลงดินเสริมไหลทาง หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ขางละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่

พิกัดทางภูมิศาสตร
 UTM1699402

2,600,000 มีเสนทาง
คมนาคมที่ได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

471 กอสรางถนน คสล.
สายหนองบัว-หนอง
ผักแวน บานโนนนอย
พัฒนา หมูที่ 13 
เทศบาลตําบลชุมพวง-
อบต.ชุมพวง ตําบลชุม
พวง อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ชุมพวง
อําเภอชุม

พวง

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

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
 1,150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 4,600 ตร.ม.ไหล
ทางตามสภาพ

พิกัดทางภูมิศาสตร
 UTM1699402

1,900,000              500,000       200,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1047) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1047) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย วัตถุประสงค งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

475 กอสรางถนน คสล.
(สายหวยใหญ-ดง
พลอง)จากบานหวย
ใหญ หมูที่ 3 ตําบล
มะคา เชื่อม ตําบล
หลุมขาว อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหประชาชนไดใช
ในการสัญจรไปมาได
สะดวกขึ้น

สภาพเดิม เปนถนนหินคลุก 
กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,485
 เมตร 
ตองการ กอสรางถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 1,485 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาตร คสล. 7,421 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N168881 
E210242
จุดสิ้นสุด
N1686976
E209533

3,935,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา

สํานักการชาง

475 กอสรางถนน คสล.
(สายหวยใหญ-ดง
พลอง)จากบานหวย
ใหญ หมูที่ 3 ตําบล
มะคา เชื่อม ตําบล
หลุมขาว อําเภอโนนสูง
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.มะคา
อําเภอ
โนนสูง

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

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 15,000 ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุก

จุดเริ่มตน
N168881 
E210242
จุดสิ้นสุด
N1686976
E209533

2,000,000           2,000,000     4,590,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1048) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1048) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

482 กอสรางถนน คสล.
บานทาระแวก หมูที่ 7
 ตําบลใหม เชื่อม 
เทศบาลตําบลดอน
หวาย อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

โนนสูง เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 1,025 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่รวม 
4,100 ตร.ม.

พิกัด X (UTM) 
204456
พิกัด Y (UTM) 
1672763

2,132,000 รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา

สํานักการชาง

482 กอสรางถนน คสล.
บานทาระแวก หมูที่ 7
 ตําบลใหม เชื่อม 
เทศบาลตําบลดอน
หวาย อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.ใหม
อําเภอ
โนนสูง

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

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 12,000 ตร.ม.ไหล
ทางหินคลุก

พิกัด X (UTM) 
204456
พิกัด Y (UTM) 
1672763

          1,000,000     5,910,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1051) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1033) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

518 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
จันอัด หมูที่ 2 ตําบล
จันอัด เชื่อม บานโนน
ตากลาง หมูที่ 8 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวกสบาย/ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

กวาง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 2,514 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 12,570 ตร.ม.ไหล
ทางตามสภาพ

จุดเริ่มตน
N15.158781
E102.143764
จุดสิ้นสุด
N15.166824
E102.140869

2,826,000      2,860,000      2,000,000 รอยละ 80% 
ประชาชน
สามารถใช
เสนทางคมนาคม
สัญจรไดอยาง
สะดวกปลอดภัย

ราษฎรไดใชสัญจร
ไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

สํานักการชาง

518 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
จันอัด หมูที่ 2 ตําบล
จันอัด เชื่อม บานโนน
ตากลาง หมูที่ 8 ตําบล
เมืองปราสาท อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.จันอัด
อําเภอ
โนนสูง

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

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 15,000 ตร.ม. 
ไหลทางตามสภาพ

จุดเริ่มตน
N15.158781
E102.143764
จุดสิ้นสุด
N15.166824
E102.140869

2,000,000      2,860,000        2,000,000     1,580,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1065) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1065) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

539 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคก
มะกอก หมูที่ 12 
ตําบลบุงขี้เหล็ก เชื่อม
บานสมกบงาม หมูที่ 9
 ตําบลเสมา อําเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา

สูงเนิน เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
ระหวางตําบล

กวาง 8.00 เมตร ยาว 2,270
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 1655585
E 804350
จุดสิ้นสุด
N 1657752 
E 803531

9,942,000 9,942,000 9,942,000 9,942,000 1.รอยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก
2.รอยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 
3.รอยละที่
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีถนน
สัญจรสะดวก 
รวดเร็วและลด
การเกิดอุบัตเหตุ

สํานักการชาง

539 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบาน
โคกมะกอก หมูที่ ๑2
 ตําบลบุงขี้เหล็ก 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา - บาน
สมกบงาม ตําบลเสมา
 อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.บุง
ขี้เหล็ก

อําเภอสูง
เนิน

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

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
6,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมวางทอ คสล. 
ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 2
 จุด ๆ ละ 10 ทอน พรอม
ไหลทางหินคลุก

จุดเริ่มตน 
N 1656500
E 803979
จุดสิ้นสุด 
N 1660056
E 803722

 23,280,000   23,280,000   23,280,000   23,280,000   23,280,000 รอยละ 80 ที่
ประชาชนพึง
พอใจ

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1073) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1073) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

610 กอสรางถนนลาดยาง 
บานสระพัง หมูที่  5 
ตําบลบานเกา เชื่อม
บานหนองพังโพด หมูที่
  6 ตําบลตะเคียน 
อําเภอดานขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุนทด เพื่อใหการคมนาคม
และขนสงของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

47P
0785107E
1684333N

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนถนนที่
ไดรับการกอสราง

การคมนาคมและ
ขนสงของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

สํานักการชาง

610 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบานสระพัง
 หมูที่  5 ตําบลบาน
เกา เชื่อมบานหนอง
พังโพด หมูที่  6 
ตําบลตะเคียน อําเภอ
ดานขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บาน
เกา

อําเภอ
ดานขุนทด

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

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร

47P 0785107E
1684333N

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

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1100) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1100) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

611 กอสรางถนนหินคลุก 
บานเกา หมูที่ 1 
ตําบลบานเกา เชื่อม
บานพันชนะ หมูที่ 1 
ตําบลพันชนะ อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุนทด เพื่อใหการคมนาคม
และขนสงของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กวาง 5 เมตร ยาว 674 เมตร 47P
793664E 
1684254N

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนนที่
ไดรับการกอสราง

การคมนาคมและ
ขนสงของ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

สํานักการชาง

611 กอสรางถนนหินคลุก 
บานเกา หมูที่ 1 
ตําบลบานเกา เชื่อม
บานพันชนะ หมูที่ 1 
ตําบลพันชนะ อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.บาน
เกา

อําเภอ
ดานขุนทด

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

ชวงที 1 กวาง 5 เมตร ยาว 
674 เมตร
ชวงที 2 กวาง 8.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร

47P 
0793505.14E
1683962.33N

1,000,000 2,741,000    2,741,000    2,741,000    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1100) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1100) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

628 ซอมแซมถนนลาดยาง
แบบเคปซีล บาน
ปราสาท หมูที่ 4 
ตําบลหินดาด เชื่อม
บานตะเคียน หมูที่ 1 
ตําบลตะเคียน อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุนทด เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,955 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 23,640 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.134810° 
E101.665307°
จุดสิ้นสุด
N 15.149740° 
E101.687650°

15,000,000 7,510,000      7,510,000      7,510,000 รอยละ 80% 
ประชาชน 
สามารถใช
เสนทางคมนาคม
ไดอยางสะดวก
ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร  มาก
ยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

628 ซอมแซมถนนลาดยาง
แบบเคปซีล บาน
ปราสาท หมูที่ 4 
ตําบลหินดาด เชื่อม
บานตะเคียน หมูที่ 1 
ตําบลตะเคียน อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หิน
ดาด

อําเภอ
ดานขุนทด

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 2,955 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 23,640 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.140158 
E101.601195
จุดสิ้นสุด 
N 15.155650 
E 101.698128

7,510,000    10,000,000    10,000,000    10,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1106) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1106) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

631 กอสรางถนนลาดยาง 
บานนาตาหน หมูที่ 
10 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานถ้ํามังกรทอง
 หมูที่ 11 ตําบลวังโรง
ใหญ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุนทด เพื่อใหการสัญจรไป-มา
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 7.00 เมตร ยาว 8,000
 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.110963 
E101.624255
จุดสิ้นสุด
N 15.068123 
E 101.605252

24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 เสนทาง คมนาคม
 มีเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร  มาก
ยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

631 กอสรางถนนลาดยาง 
บานนาตาหน หมูที่ 
10 ตําบลหินดาด 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานถ้ํามังกรทอง
 หมูที่ 11 ตําบลวังโรง
ใหญ อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.หิน
ดาด

อําเภอ
ดานขุนทด

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

กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 1,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N 15.094412
E101.614229
จุดสิ้นสุด
N 15.072121
E 101.605108

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

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1107) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1107) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

641 ซอมสรางถนนหินคลุก
 บานเทวานิมิต หมูที่ 
16 เทศบาลตําบล
หนองกราด เชื่อม 
บานหนองขุยคูเมือง 
หมูที่ 7 อบต.หนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุนทด เพื่อใหการสัญจรไปมา
ระหวางเขตเทศบาลกับ
 อบต.เปนไปโดยสะดวก
 รวดเร็วและปลอดภัย

กวาง 4.00 เมตร ยาว 4,400
 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดเริ่มตน
N1698541
E788884
จุดสิ้นสุด
N1696441
E786880

1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 รอยละ 80% 
ประชาชน
สามารถใช
เสนทางคมนาคม
สัญจรไดอยาง
สะดวกปลอดภัย

ราษฎรไดใชสัญจร
ไปมาไดสะดวก
มากขึ้น

สํานักการชาง

641 ซอมสรางถนนหินคลุก
 บานเทวานิมิตร หมูที่
 16 เทศบาลตําบล
หนองกราด เชื่อม 
บานหนองขุยคูเมือง 
หมูที่ 7 อบต.หนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาล
ตําบล

หนองกราด
อําเภอ

ดานขุนทด

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

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
 4,400 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ความลาดเอียง 
1:1.5 พรอมเกรดเกลี่ยบดอัด
แนน

จุดเริ่มตน
N1698541
E788884
จุดสิ้นสุด
N1696441
E786880

  500,000 500,000 5760000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1111) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1111) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

647 กอสรางถนนลาดยาง 
บานใหมแสนสุข 
ตําบลกุดพิมาน เชื่อม
บานใหมศรีสุข หมูที่ 
11 ตําบลบานหนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุนทด เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชคมนาคม
ไดอยางสะดวก

ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว 
๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

จุดเริ่มตน
E๗๙๓๑๐๐ 
N๑๖๙๓๗๐๐
จุดสิ้นสุด
E๗๙๑๐๐๐
N๑๖๙๒๘๐๐

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 จํานวนความยาว
ของถนนลาดยาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางสัญจรไป
มา

สํานักการชาง

647 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายบานใหมแสนสุข 
หมูที่ 8 ตําบลกุด
พิมาน เชื่อมบานใหม
ศรีสุข ตําบลหนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.กุด
พิมาน
อําเภอ

ดานขุนทด

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

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร 

จุดเริ่มตน
N๑๕.๒๙๙๑๒๔
E๑๐๑.๗๒๖๒๓๓
จุดสิ้นสุด
N๑๕.๓๐๒๓๔๘
E๑๐๑.๗๐๔๘๘๑

    6,875,000     6,875,000     6,875,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1114) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1114) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

649 กอสรางถนนหินคลุก
บานคลองแคเหนือ 
หมูที่ 4 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด เชื่อม
บานเมืองเกา หมูที่ 12
 ตําบล บัลลังก อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุนทด เพื่อใหการสัญจรไป-มา 
ไดรับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,100
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๒๐๖๑
y๑๖๙๐๕๙๒
จุดสิ้นสุด
x๘๑๔๓๙๙
y๑๖๙๐๘๕๔

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เสนทางคมนาคม
มีเพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกจาก
การสัญจร มาก
ยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

649 กอสรางถนนหินคลุก
บานคลองแคเหนือ 
หมูที่ 4 ตําบลโนน
เมืองพัฒนา อําเภอ
ดานขุนทด เชื่อม
บานเมืองเกา หมูที่ 12
 ตําบล บัลลังก อําเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.โนน
เมืองพัฒนา

อําเภอ
ดานขุนทด

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

กวาง 5.00 เมตร ยาว 4,100
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
x๘๑๒๐๖๑
y๑๖๙๐๕๙๒
จุดสิ้นสุด
x๘๑๔๓๙๙
y๑๖๙๐๘๕๔

    1,700,000     1,700,000     1,700,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1114) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1114) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

662 กอสรางถนนลาดยาง 
Cape Seal บาน
หนองสะแก หมูที่ 5 
ตําบลหนองไทร เชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 
201 โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา ตําบล
บานแปรง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การใชเสนทางสัญจรไป
มา
2.เพื่อใชเปนเสนทาง
ขนสงสินคาภาค
เกษตรกรรมออกสูตลาด

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,300
 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 24,500 ตร.
ม.หินคลุกชั้นพื้นทางปริมาตร
ไมนอยกวา 5,180 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
๔๗P๘๐๗๑๙๕
1704177
จุดสิ้นสุด
๔๗P๘๐๔๒๕๗
1701641

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทางที่
กอสรางถนน
(เมตร)

1.ประชาชน
สัญจรไปมาและ
ขนสงสินคา
เกษตรกรรม
สะดวกรวดเร็วขึ้น
2.ชุมชนมีความ
เจริญขึ้นและมี
รายไดมากขึ้น

สํานักการชาง

662 กอสรางถนนลาดยาง 
Cape Seal บาน
หนองสะแก หมูที่ 5 
ตําบลหนองไทร เชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 
201 โรงเรียนมัธยม
ประดูวัฒนา ตําบล
บานแปรง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.หนอง
ไทร

อําเภอ
ดานขุนทด

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

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,300
 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 24,500 ตร.
ม.หินคลุกชั้นพื้นทางปริมาตร
ไมนอยกวา 5,180 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน
E 805783
N 1700536
จุดสิ้นสุด
E 804628
N 1702941

4,000,000     7,200,000     7,200,000     7,200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1121) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1121) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

676 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บานพระหัวบึง หมูที่ 2
 ตําบลดานนอก เชื่อม
บานดอนตะแบง หมูที่
 6 ตําบลสระจรเข 
อําเภอดานขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุนทด เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,000
  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,200 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน 
N 15.157465
E 101.845246
จุดสิ้นสุด
N 15.182055 
E 101.849232

660,000 660,000 660,000 660,000 ประชาชน รอย
ละ 80 ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

676 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บานพระหัวบึง หมูที่ 2
 ตําบลดานนอก เชื่อม
บานดอนตะแบง หมูที่
 6 ตําบลสระจรเข 
อําเภอดานขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ดาน
นอก

อําเภอ
ดานขุนทด

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

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 1,440 
ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.160235
E 101.843655
จุดสิ้นสุด
N 15.172239
E 101.827911

    1,326,000     1,326,000     1,326,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1127) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1127) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

677 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บานพระหัวบึง หมูที่ 2
 ตําบลดานนอก เชื่อม
บานเขื่อน หมูที่ 5 
ตําบลหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุนทด เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
800 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.182055
E 101.849232
จุดสิ้นสุด
N 15.197965
E 101.851572

440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชน รอย
ละ 80 ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

677 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บานพระหัวบึง หมูที่ 2
 ตําบลดานนอก เชื่อม
บานเขื่อน หมูที่ 5 
ตําบลหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ดาน
นอก

อําเภอ
ดานขุนทด

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

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 1,140 
ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.182010 
E 101.849236
จุดสิ้นสุด
N 15.197934 
E 101.851550

    1,050,000     1,050,000     1,050,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1127) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1127) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

678 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บานมะขามนอย หมูที่
 5 ตําบลดานนอก 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานสระขุด หมูที่
 14 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ดานขุนทด เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,800
  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,520 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.147049 
E 101.880279
จุดสิ้นสุด
N 15.179278 
E 101.885480

836,000 836,000 836,000 836,000 ประชาชน รอย
ละ 80 ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

678 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บานมะขามนอย หมูที่
 5 ตําบลดานนอก 
อําเภอดานขุนทด 
เชื่อมบานสระขุด หมูที่
 14 ตําบลบัลลังก 
อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ดาน
นอก

อําเภอ
ดานขุนทด

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

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
3,700 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 2,220 
ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.148389
E 101.880115
จุดสิ้นสุด
N 15.179346
E 101.885526

    2,045,000     2,045,000     2,045,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1128) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1128) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

679 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บานดานนอก หมูที่ 4
 ตําบลดานนอก เชื่อม
บานหนองบง หมูที่ 1 
ตําบลดานใน อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุนทด เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา

กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000
  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
800 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.139925 
E 101.852531
จุดสิ้นสุด
N 15.124707 
E 101.848354

440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชน รอย
ละ 80 ไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

การคมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

679 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บานดานนอก หมูที่ 4
 ตําบลดานนอก เชื่อม
บานหนองบง หมูที่ 1 
ตําบลดานใน อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ดาน
นอก

อําเภอ
ดานขุนทด

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

กวาง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 1,200 
ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N 15.139915
E 101.852603
จุดสิ้นสุด
N 15.124277
E 101.847957

    1,105,000     1,105,000     1,105,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1128) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1128) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

684 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติก (สาม
แยกถนนดานขุนทด/สี
คิ้วบานหินหลอง) 
ตําบลตะเคียน เชื่อม 
บานหินดาด หมูที่ 1 
ตําบลหินดาด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

ดานขุนทด 1.เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนการ
สัญจรและการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
2.เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางจราจรใหมี
ความสะดวกปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000
 เมตร

P0793312
UTM 1673886

2,000,000      2,000,000      2,000,000      2,000,000 รอยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

สํานักการชาง

684 ถนน (สายแยกถนน
ดานขุนทด/สีคิ้วบาน
หินหลอง) ตําบล
ตะเคียน เชื่อม บาน
หินดาด หมูท่ี 1 
ตําบลหินดาด อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

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

ชวงท่ี 1 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 705 เมตร หรือพื้นท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 4,230 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร 
ชวงท่ี 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 1,050 เมตร หรือพื้นท่ีลาดยางไม
นอยกวา 6,300 ตร.ม. 
ชวงท่ี 3 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 640 เมตร หรือพื้นท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 3,840 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร

P0793312
UTM 1673886

        2,000,000     4,000,000     2,000,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1131) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1131) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ 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

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

688 กอสรางถนนลาดยาง 
Cape Seal บานฝาย
โบสถ หมูที่ 2 ตําบล
บานแปรง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม 
บานหนองบัวโคก หมูที่
 1 ตําบลหนองบัวโคก
 อําเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ

ดานขุนทด เพื่อใหประชาชนไดมี
เสนทางการสัญจรท่ี
สะดวกและปลอดภัย 
มากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,500
 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร

15.3784
101.7979 
x 800362 
y 1702124

8,113,000 8,113,000 8,113,000 8,113,000 มาตรฐานและ
ระยะทางของถนน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรระหวางกัน

สํานักการชาง

688 กอสรางถนนลาดยาง 
Cape Seal บานฝาย
โบสถ หมูที่ 2 ตําบล
บานแปรง อําเภอดาน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา เชื่อม 
บานหนองบัวโคก หมูที่
 1 ตําบลหนองบัวโคก
 อําเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ

อบต.บาน
แปรง
อําเภอ

ดานขุนทด

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

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,500
 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร

จุดเริ่มตน 
E 47P 801306
N 1702155
จุดสิ้นสุด 
E 47p 801357
N 1702504

8,113,000     2,000,000     2,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1133) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1133) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

690 กอสรางถนนลาดยาง
สายสระครก-หญาคา 
ตําบลหนองแจงใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตอ ตําบลหนอง
บัวสะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

บัวใหญ เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาดวยความสะดวก
 และรวดเร็วในการ
คมนาคม

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร ไหลทางขางละ 
1 เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ

จุดเริ่มตน
N 1724405
E 215103
จุดสิ้นสุด
N 1724153
E 217524

9,000,000    รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร
ไปมา

สํานักการชาง

690 กอสรางถนนลาดยาง
สายสระครก-หญาคา 
ตําบลหนองแจงใหญ 
อําเภอบัวใหญ 
เชื่อมตอ ตําบลหนอง
บัวสะอาด อําเภอบัว
ใหญ จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร     
ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 20,000 
ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N 1724405
E 215103
จุดสิ้นสุด
N 1724153
E 217524

        1,500,000     7,500,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1134) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1134) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค งบประมาณ งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

729 กอสรางถนนหินคลุก 
(เสริมคันดิน) บาน
หนองกก หมูที่ 7 
ตําบลภูหลวง เชื่อม
บานหนองปรือ หมูที่ 9
 ตําบลงิ้ว อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย เพื่อใหประชาชนใชใน
การเดินทางและขนสง
สินคาทางการเกษตร
ออกสูตลาดไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000
 เมตร หินคลุกหนา 0.15 
เมตร งานดินหนา 0.50 เมตร
 หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 
18,000 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N1613319 
E821612 
จุดสิ้นสุด
N1613371 
E821262

3,000,000 ประชาชนสัญจร
ไปมาไมนอยกวา
รอยละ 80

ประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
ไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

729 กอสรางถนนหินคลุก
พรอมเสริมคันดิน
บานหนองกก หมูที่ 7
 ตําบลภูหลวง – 
บานหนองปรือ หมูที่ 
9 ตําบลงิ้ว  อําเภอ
ปกธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ภู
หลวง

อําเภอปก
ธงชัย

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

ขนาดกวาง5.00เมตรยาว
1,650เมตรหนา0.05เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา8,250
ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N1613319 
E821612 
จุดสิ้นสุด
N 1613371
E 821262

4,350,000 4,350,000 4,350,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวา 80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1149) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1149) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

738 กอสรางถนนลาดยาง
(Cape Seal) สายบาน
โคกขุนละคร หมูที่ 7 
ตําบลสําโรง เชื่อมบาน
โกรกหวา หมูที่ 11 
ตําบลดอน อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
งานโครงสรางพื้นฐาน
ของทองถิ่น
2.เพื่อใหเกิดความ
สะดวก สบายแก
ประชาชน

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,300
 เมตร

N14.66039 
E102.09142

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีเสนทางที่เปน
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนตําบล
สําโรงและตําบล
ดอนเดินทาง
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

สํานักการชาง

738 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจร Cape seal
 บานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง -
 บานโกรกหวา หมูที่ 
11 ตําบลดอน 
อําเภอปกธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา  
(สายบานโคกขุนละคร
 - บานโกรกหวา 
ตําบลดอน)

อบต.สําโรง
อําเภอปก

ธงชัย

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

ป 2561 - 2562
กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,300 เมตร
ป 2563 - 2565
ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว
 ๙๓๐ เมตร

ป 2561 - 2562
N14.66039 
E102.09142
ป 2563 - 2565
จุดเริ่มตน
14.654132
102.102103
จุดสิ้นสุด
14.647295
102.106934

2,500,000 2,500,000 1,294,000 1,294,000 1,294,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1152) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

ขอความใหม (หนา 1152) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

739 กอสรางถนนลาดยาง
(Cape Seal) สายบาน
โคกขุนละคร หมูที่ 7 
ตําบลสําโรง เชื่อมบาน
ไมเสี่ยว หมูที่ 9 ตําบล
ดอน อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
งานโครงสรางพื้นฐาน
ของทองถิ่น
2.เพื่อใหเกิดความ
สะดวก สบายแก
ประชาชน

กวาง 5.00 เมตร ยาว 2,300
 เมตร

N14.66066 
E102.09145

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีเสนทางที่เปน
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนตําบล
สําโรงและตําบล
ดอนเดินทาง
สัญจรไปมาได
อยางปลอดภัย

สํานักการชาง

739 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจร Cape sea
 บานโคกขุนละคร 
หมูที่ 7 ตําบลสําโรง -
 บานไมเสี่ยว หมูที่ 9
 ตําบลดอน  อําเภอ
ปกธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  (สาย
บานโคกขุนละคร - 
บานไมเสี่ยว  หมูที่ 9
 ตําบลดอน)

อบต.สําโรง
อําเภอปก

ธงชัย

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

ป 2561 - 2563
กวาง 5.00 เมตร ยาว 
2,300 เมตร
ป 2564 - 2565
ขนาดกวาง ๖.๐๐ ม.ยาว 
๗๔๕ ม.

ป 2561 - 2563
N14.66066 
E102.09145
ป 2564 - 2565
จุดเริ่มตน
N14.669030
E102.09577
จุดสิ้นสุด
N14.71313
E102.101257

2,500,000 2,500,000 2,500,000 664,000 664,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1152) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1152) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

741 กอสรางถนนลาดยาง
(Cape Seal) สายบาน
โพนทรายใต หมูที่ 10
 ตําบลสําโรง เชื่อม
บานพราว หมูที่ 4 
ตําบลดอน อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
งานโครงสรางพื้นฐาน
ของทองถิ่น
2.เพื่อใหเกิดความ
สะดวก สบายแก
ประชาชน

กวาง 6.00 เมตร ยาว 980 
เมตร

N14.676061 
E102.081684

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีเสนทางที่เปน
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนตําบล
สําโรงและตําบล
ดอนไดสัญจรไป
มาไดอยางสะดวก

สํานักการชาง

741 กอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลทติก
 คอนกรีต บานโพน
ทรายใต หมูที่ ๑๐ 
ตําบลสําโรง - บาน
พราว หมูที่ 4 ตําบล
ดอน อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
(สายบานโพนทรายใต
 - บานพราว ตําบล
ดอน)

อบต.สําโรง
อําเภอปก

ธงชัย

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

ขนาดกวาง ๕.๐๐ ม.ยาว 
๕๘๐ ม.

จุดเริ่มตน
14.676011
102.081743
จุดสิ้นสุด
14.680973
102.081641

2,162,000 2,162,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1153) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1153) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

743 กอสรางถนนลาดยาง 
สายศาลาตาปู บานดู
ใน หมูที่ 16 ตําบล
เมืองปก เชื่อมบาน
มาบเชือก หมูที่ 7 
ตําบลธงชัยเหนือ 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวกและ
ปลอดภัย

กวาง 5.00 เมตร ยาว 864 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร

จุดเริ่มตน 
14.43'53.96N
102.3´29.57E 
จุดสิ้นสุด 
14.44'42.46N 
102.3' 44.78E

3,000,000 ถนนลาดยาง 1 
สาย

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

743 กอสรางถนนลาดยาง
สายศาลตาปู เริ่ม
จากบานดูใน หมูที่ 
16 ตําบลเมืองปก 
ตอบานมาบเชือก หมู
ท่ี 7 เขตตําบลธงชัย
เหนือ  อําเภอปก
ธงชัยจังหวัด
นครราชสีมา ถึงถนน
ทางหลวงหมายเลข 
24

ทต.ปก
ธงชัย

อําเภอปก
ธงชัย

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

ป 2561
กวาง 5.00 เมตร ยาว 864 
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร
ป 2563 - 2565
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 2.3
 กม.

จุดเริ่มตน 
14.43'53.96"N
102.3'29.57"E
จุดสิ้นสุด 
14.44'42.46"N
102.3'44.78"E

3,000,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1154) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1154) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

745 กอสรางถนน คสล. 
บานหนองปรือ หมูที่ 9
 ตําบลงิ้ว เชื่อมตําบล
ภูหลวง อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย 1.เพื่อใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทางของประชาชน
2.เพื่อลดอุบัติเหตุ
การจราจร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000
 เมตร

จุดเริ่มตน 
N 14.384065 
E 101.584146 
จุดสิ้นสุด 
N 14.373560 
E 101.583372 

4,000,000 4,000,000 ถนน คสล.  1 
สาย

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
สบายในการ
สัญจรไป-มา

สํานักการชาง

745 กอสรางถนน คสล.
จากบานหนองปรือ 
หมูที่ 9 ตําบลงิ้ว 
เชื่อมตําบลภูหลวง  
อําเภอปกธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.งิ้ว
อําเภอปก

ธงชัย

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

ขนาดกวาง 5 เมตร
ระยะทาง 3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
N14.384065
E101.584146
จุดสิ้นสุด
N14.373560
E101.583372

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

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1154) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1154) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

754 กอสรางถนนลาดยาง 
บานหนองนมนาง หมู
ที่ 8 ตําบลตะคุ เชื่อม
บานพันธุสงวน หมูที่ 3
 ตําบลธงชัยเหนือ 
อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย เพื่อใหประชาชนใช
ถนนในการสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 8.00  เมตร ยาว 
3,500 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
821663.24E
1639289.62N 
จุดสิ้นสุด
48 P 
179279.58E
1640141.00N 

11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิตทางการ
รวดเร็ว

สํานักการชาง

754 กอสรางถนนลาดยาง 
บานหนองนมนาง  
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
เชื่อมบานพันธสงวน 
หมูที่ 3 ตําบลธงชัย
เหนือ อําเภอปกธงชัย 
 จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ตะคุ
อําเภอปก

ธงชัย

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

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว
 3,500 เมตร หนา 0.05 
เมตร

ป 2561 - 2562
จุดเริ่มตน
47 P 
821663.24E
1639289.62N 
จุดสิ้นสุด
48 P 
179279.58E
1640141.00N 
ป 2563 - ป 
2565
จุดเริ่มตน  
N14°48.507' 
E101°57.791'  
จุดสิ้นสุด 
N14°48.587'
E101°59.809'

11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,760,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1158) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1158) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

756 กอสรางถนนลาดยาง 
สายบานหนองนมนาง
 หมูที่ 8 ตําบลตะคุ 
อําเภอปกธงชัย เชื่อม
บานหนองพยอม หมูที่
 6 ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ปกธงชัย เพื่อใหประชาชนใช
ถนนในการสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร ยาว 3,200
  เมตร หนา 0.05 เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
821303.24E 
1639015.80N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
818182.40E
1638936.69N 

11,752,000 11,752,000 11,752,000 11,752,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิตทางการ
รวดเร็ว

สํานักการชาง

756 กอสรางถนนลาดยาง 
บานหนองนมนาง  
หมูที่ 8 ตําบลตะคุ  
อําเภอปกธงชัย เชื่อม
บานหนองพยอม หมูที่
 6 ตําบลหนองตะไก 
อําเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา

อบต.ตะคุ
อําเภอปก

ธงชัย

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
 3,260 เมตร หนา 0.05 
เมตร

จุดเริ่มตน
N 14°48.342'
E 101°57.337' 
จุดสิ้นสุด
N 14°48.359'
E 101°59.089'

11,752,000 11,752,000 11,752,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1158) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1158) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

762 กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม/ซอมสราง
ถนนลาดยางจากทาง
หลวงแผนดินหมายเลข
 24 ผานบานหนอง
ตาด หมูที่ 12 ตําบล
ตะคุ เชื่อม บานสวน
หอม หมูที่ 14 ตําบล
ตูม อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปกธงชัย เพื่อใหประชาชนใช
ถนนในการสัญจรไปมา
ไดสะดวกและปลอดภัย

กวาง 8.00 เมตร ยาว 
10,700 เมตร หนา 0.05 
เมตร

จุดเริ่มตน
47 P 
816333.86E
1636812.46N 
จุดสิ้นสุด
47 P 
818587.79E
162754.43N 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทางที่
กอสราง

1.การเดินทางมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
2.ผลผลิตทางการ
รวดเร็ว

สํานักการชาง

762 กอสรางซอมแซม
ซอมสราง
ถนนลาดยางทาง
หลวงแผนดิน 24 
เริ่มจากบานหนอง
ตาด หมูที่ 12 ตําบล
ตะคุ ถึง บานสวน
หอม หมูที่ 14 ตําบล
ตูม อําเภอปกธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.ตะคุ
อําเภอปก

ธงชัย

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

ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว
10,700เมตร หนา 0.05 
เมตร หนา0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
N 14.707
E 101.957
จุดสิ้นสุด
N 14.702
E 101.958

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

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1161) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1161) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

767 กอสรางถนนลาดยาง
เคปซีล บานหนอง
หมาก หมูที่ 2 ตําบล
คลองมวง เชื่อมบาน
โปงกระทิง หมูที่ 12 
ตําบลวังกะทะ อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

ปากชอง เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไป-มาไดสะดวก
และขนสงพืชผล
ทางการเกษตร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร

14.34'52.99N 
101.38'30.13E

   2,300,000 ประชาชนมี
เสนทางสัญจร
เพิ่มอีก 1 เสน

ประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
ที่ไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

767 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
 บานหนองหมาก หมู
ท่ี 2 ตําบลคลองมวง 
เชื่อมบานโปงกระทิง 
ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต. 
คลองมวง
อําเภอ

ปากชอง

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

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,800 เมตร

จุดเริ่มตน
4๗p 0784632 
1613679
จุดสิ้นสุด
47p 0784504
1612041

   2,300,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1164) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1164) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

768 กอสรางถนนลาดยาง
บานมอทรายทอง หมูที่
 10 ตําบลวังไทร 
เชื่อม บานศาลเจา 
หมูที่ 12 ตําบลคลอง
มวง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.วังไทร
 อําเภอ
ปากชอง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100
 เมตร

จุดเริ่มตน
N144009.75   
E1013848.24
จุดสิ้นสุด
N144015.29   
E1013923.85

1,980,000      1,980,000 1,980,000      1,980,000     1,980,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

768 กอสรางถนนลาดยาง
บานมอทรายทอง หมูที่
 10 ตําบลวังไทร 
เชื่อม บานศาลเจา 
หมูที่ 12 ตําบลคลอง
มวง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.วังไทร
 อําเภอ
ปากชอง

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร    
ยาว 1,927 เมตร

จุดเริ่มตน
N144009.75   
E1013848.24
จุดสิ้นสุด
N144015.29   
E1013923.85

1,980,000     2,100,000       920,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 137) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 137) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

769 กอสรางถนนลาดยาง
บานหินดาด หมูที่ 5  
ตําบลวังไทร เชื่อม 
บานหนองไทร หมูที่ 
11 ตําบลคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.วังไทร
 อําเภอ
ปากชอง

เพื่อใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดสะดวก 
ปลอดภัย

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,100
 เมตร

จุดเริ่มตน
N144009.75   
E1013848.24
จุดสิ้นสุด
N144015.29   
E1013923.85

1,980,000      1,980,000 1,980,000      1,980,000     1,980,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป

สํานักการชาง

769 กอสรางถนนลาดยาง
บานหินดาด หมูที่ 5  
ตําบลวังไทร เชื่อม 
บานหนองไทร หมูที่ 
11 ตําบลคลองมวง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ทต.วังไทร
 อําเภอ
ปากชอง

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร    
ยาว 2,500 เมตร

จุดเริ่มตน
N144009.75   
E1013848.24
จุดสิ้นสุด
N144015.29   
E1013923.85

     1,800,000     3,600,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 138) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

   ขอความใหม (หนา 138) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

770 กอสรางถนนลาดยาง
บานหนองอีเหลอ หมูที่
 6 ตําบลปากชอง 
เชื่อม บานหนองใหญ 
หมูที่ 10 ตําบลจันทึก
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง ประชาชนมีความ
สะดวกและรวดเร็ว มี
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,300
 เมตร

จุดเริ่มตน
0738531
1599844
จุดสิ้นสุด
0754381
1635235

2,596,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้นและมี
ความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

สํานักการชาง

770 กอสรางถนนลาดยาง
บานหนองอีเหลอ หมูที่
 6 ตําบลปากชอง 
เชื่อม บานหนองใหญ 
หมูที่ 10 ตําบลจันทึก
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,015 เมตร

จุดเริ่มตน
0738531
1599844
จุดสิ้นสุด
0754381
1635235

2,000,000        1,800,000       900,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1165) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1165) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

772 กอสรางถนนลาดยาง
จากคุมมอหลักหิน หมู
ที่ 5 ตําบลกลางดง 
เชื่อม ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง เพื่อความสะดวกใน
การสัญจร และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,300
 เมตร

จุดเริ่มตน
752900E
1622000N
จุดสิ้นสุด
753100E
1623200N

1,800,000 รอยละ 100 
ของเปาหมาย

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรและลด
ความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

772 กอสรางถนนลาดยาง
จากคุมมอหลักหิน หมู
ที่ 5 ตําบลกลางดง 
เชื่อม ตําบลปากชอง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
752900E
1622000N
จุดสิ้นสุด
753100E
1623200N

1,800,000        1,500,000     3,300,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1165) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1165) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

776 กอสรางถนนลาดยาง 
บานปาตะเคียน หมูที่ 
17 ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง เชื่อม
บานยุบอีปูน ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ปากชอง เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,000
 เมตร (สะพาน 1 แหง)

จุดเริ่มตน
E ๗๙๐๒๙๓ 
N๑๖๐๑๙๔๒
จุดสิ้นสุด
E๗๙๒๙๑๑ 
N๑๖๐๐๗๒๔

  16,214,300 ประชาชนไม
นอยกวารอยละ
๘๐ ไดรับ
ประโยชน

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจร

สํานักการชาง

776 กอสรางถนนลาดยาง 
บานปาตะเคียน หมูที่ 
17 ตําบลวังกะทะ 
อําเภอปากชอง เชื่อม
บานยุบอีปูน ตําบลวัง
หมี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

อบต.วัง
กะทะ
อําเภอ

ปากชอง

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

กวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

จุดเริ่มตน
14.476664
101.961245
จุดสิ้นสุด
14.4688629
101.713640

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

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1164) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1164) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

796 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองบัวคํา หมูที่
 5 ตําบลหนองระเวียง
 อําเภอพิมาย เชื่อม 
บานโนนพฤกษ หมูที่ 
2 ตําบลจักราช 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนสง
พืชผลทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,150 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอย
กวา 6,900 ตารางเมตร ไหล
ทางตามสภาพ

จุดเริ่มตน
N15.08164˚  
E102.42657˚ 
จุดสิ้นสุด
N15.07735˚  
E102.4355˚

      4,170,000 รอยละ 80% 
ประชาชน
สามารถใช
เสนทางคมนาคม
สัญจรไดอยาง
สะดวกปลอดภัย

ทําใหประชาชน
เดินทางสะดวก
และขนสงพืช
ทางการเกษตร
รวดเร็วขึ้น

สํานักการชาง

796 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองบัวคํา หมูที่
 5 ตําบลหนองระเวียง
 อําเภอพิมาย เชื่อม 
บานโนนพฤกษ หมูที่ 
2 ตําบลจักราช 
อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและขนสง
พืชผลทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
6,900 ตารางเมตร ไหลทาง
ตามสภาพ

จุดเริ่มตน
N15.08164˚  
E102.42657˚ 
จุดสิ้นสุด
N15.07735˚  
E102.4355˚

      3,500,000        500,000       170,000 รอยละ 80% 
ประชาชน
สามารถใช
เสนทางคมนาคม
สัญจรไดอยาง
สะดวกปลอดภัย

ทําใหประชาชน
เดินทางสะดวก
และขนสงพืช
ทางการเกษตร
รวดเร็วขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1176) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1176) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผลแกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

807 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานงิ้ว
พัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลทาหลวง เชื่อม 
บานพุทรา ตําบลรังกา
ใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อประชาชนในพื้นที่
ตําบลและตําบล
ใกลเคียงไดมีถนน
สําหรับการคมนาคมที่
สะดวกและคงทนถาวร

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 
2,400 เมตร หนา 0.15 
เมตร ปายโครงการ 1 ปาย

พิกัด 
1689145N 
0237719E

7,920,000 รอยละของ
ประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ตําบลทา
หลวงและตําบล
ใกลเคียงไดมีถนน
สําหรับการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

สํานักการชาง

807 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานงิ้ว
พัฒนา หมูที่ 10 
ตําบลทาหลวง เชื่อม 
บานพุทรา ตําบลรังกา
ใหญ อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

พิมาย เพื่อประชาชนในพื้นที่
ตําบลและตําบล
ใกลเคียงไดมีถนน
สําหรับการคมนาคมที่
สะดวกและคงทนถาวร

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร
 ยาว 2,400 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
14,400 ตร.ม.ไหลทางตาม
สภาพ

พิกัด 
1689145N 
0237719E

4,000,000 2,550,000     1,410,000 รอยละของ
ประชาชนมี
เสนทางคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ตําบลทา
หลวงและตําบล
ใกลเคียงไดมีถนน
สําหรับการ
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น

สํานักการชาง

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

   ขอความใหม (หนา 1181) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผลแกไขเปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

837 กอสรางถนนหินคลุก 
บานไกเสา หมูที่ 1 
ตําบลกุดนอย เชื่อม 
บานหนองรี หมูที่ 3 
ตําบลสีค้ิว อําเภอสีค้ิว
 จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อพัฒนาเสนทางการ
สัญจรและขนสงสินคา
ใหสะดวกขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,300
 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 6,500 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
N1653351
E792363
จุดสิ้นสุด
N1652462
E7918230

574,000 574,000 574,000 574,000 ถนนหินคลุก 1 
เสน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

837 กอสรางถนนหินคลุก 
บานไกเสา หมูที่ 10 
ตําบลกุดนอย เชื่อม 
บานหนองรี หมูที่ 3 
ตําบลสีค้ิว อําเภอสีค้ิว
 จังหวัดนครราชสีมา

สีคิ้ว เพื่อพัฒนาเสนทางการ
สัญจรและขนสงสินคา
ใหสะดวกขึ้น

กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก
ไมต่ํากวา 670 ลูกบาศกเมตร

จุดเริ่มตน
N1653351
E792363
จุดสิ้นสุด
N1652462
E7918230

500,000       310,200 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1191) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1191) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขเปาหมาย ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

890 กอสรางถนน คสล. 
จากบริเวณแยก
บานพักเทศบาลนคร 
เชื่อมตําบลหมื่นไวย 
เชื่อมตําบลบานเกาะ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อใหการสัญจรไปมา
ระหวางตําบลไดรับ
ความสะดวกมากขึ้น

กวาง ๕ เมตร ยาว 700เมตร 
 หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไมนอย
กวา 3,500 ตารางเมตร

จุดเริ่มตน
ละติจูด
0189102
ลองติจูด
1661077
จุดสิ้นสุด
ละติจูด
0189627
ลองติจูด
1660875

2,100,000 1.ระยะทางของ
ถนนที่มีการ
กอสรางถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น       
2.รอยละความ
พึงพอใจของผูใช
ถนน

ประชาชนทั้ง 2 
ตําบลไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

890 กอสรางถนน คสล. 
จากบริเวณแยก
บานพักเทศบาลนคร
ถึงสุดเขตตําบลหมื่น
ไวย เชื่อมตอตําบล
บานเกาะ

อบต.หมื่น
ไวย

อําเภอ
เมือง

นครราชสีมา

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

กวาง 5 ม. ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 3,500
 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N15.006326
E102.110050

จุดสิ้นสุด
N15.004693
E102.113946

2,100,000 2,100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1213) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1213) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

891 กอสรางถนน คสล.
สายบานหนองนาลุม 
ตําบลหมื่นไวย เชื่อม
บานฝาย ตําบลจอหอ 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาระหวางตําบล
ไดรับความสะดวกมาก
ขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว 880 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

จุดเริ่มตน
lon102.085015
9227848
lat15.0250552
68128567
จุดสิ้นสุด
lon102.080057
85942078
lat15.0260800
2843976

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1.ระยะทางของ
ถนนที่มีการ
กอสรางถนน 
คสล. เพิ่มขึ้น
2.รอยละความ
พึงพอใจของผูใช
ถนน

ประชาชนทั้ง 2 
ตําบลไดรับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

สํานักการชาง

891 กอสรางถนน คสล. 
สายบานหนองนาลุม 
ตําบลหมื่นไวย  เชื่อม
บานฝาย ตําบลหนอง
กระทุม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
(เลียบคลอง
ชลประทาน คลอง 4 
ถึงรานนุก)

อบต.หมื่น
ไวย

อําเภอ
เมือง

นครราชสีมา

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

กวาง 4 ม. ยาว 880 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 
3,520 ตรม.

จุดเริ่มตน
Sta.+0.000
N 15.025474
E 102.085921

จุดสิ้นสุด 
Sta.+0.880
N 15.026155
E 102.080129

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

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1213) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

   ขอความใหม (หนา 1213) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563  เหตุผล  เปลี่ยนแปลงตามบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

3 เพิ่มแสงสวางโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย 
(LED Street Light 
Solar Cell) ถนนสาย
 อบจ.นม.01203  
บานหนองตะคอง - 
บานหนองมวง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

เพิ่มแสงสวางโดยใชพลังงานแสงอาทิตย (LED Street Light Solar Cell) 
ถนนสาย อบจ.นม.01203 บานหนองตะคอง-บานหนองมวง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน  200 ชุด แตละชุดประกอบดวย
1.โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 6,000 ลูเมน พรอม
อุปกรณครบชุด 
1.1 ระบบสามารถสํารองไฟไวใชงานไดไมนอยกวา 30 ชั่วโมง และสามารถ
ตั้งโปรแกรมเพิ่มลดความสวางไดตามเวลาที่กําหนด
1.2 แผงโซลาเซลสชนิด Poly Crystalline Silicon ขนาดไมนอยกวา 155 
วัตต ปรับมุมองศาได ไดใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.3 แบตเตอรี่ชนิด Gel Electrolyte ขนาดไมนอยกวา 120Ah, 12V ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.4 ตัวควบคุมการทํางาน (Charge controller) เปนแบบ MPPT ได
ใบรับรองมาตรฐาน IEC/EN
1.5 กลองกันน้ําใสแบตเตอรี่
1.6 โคมไฟถนน ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 40 วัตต ความสวางไมนอยกวา 
6,000 ลูเมน ปรับกมเงยได
1.7 โคมไฟถนน มีประสิทธิภาพการสองสวางไมนอยกวา 130  ลูเมนตอวัตต
1.8 โคมไฟถนน มีคาดัชนีความถูกตองของสี (Color Rendering Index) ≥ 
70
1.9 โคมไฟถนน มีอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature) 5,000 
เคลวิน+/-500
1.10 โคมไฟถนน ไดรับรองมาตรฐาน IEC/EN
2.เสาเหล็กชุบกัลวาไนท มีความสูง 6 เมตร พรอมกิ่งโคม แผงเหล็กสําหรับ
ยึดแผงโซลาเซลลตามมาตรฐาน ISO1461:2009 ปลายเสา มีขนาด 60 
มม. โคนเสามีขนาด 120 มม.  
3.ตอมอ ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรวม J Bolt ขนาด 18 มม. ชุบกัลวาไนทเต็ม
4.คาแรงงานติดตั้งพรอมเครื่องจักร

14,000,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา
และขนสงทางการ
เกษตร
2.ประชาชนมี
รายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสง
สินคาทาการเกษตร
ไดรวดเร็วขึ้น 
3.ประชาชนได
เขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆได
รวดเร็วขึ้น        
4.ปะชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความเดิม (หนา 23) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 (จายขาดเงินสะสม)
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

3 ติดตั้งโคมไฟสอง
ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย (LED 
Street Light Solar
 Cell) ถนนสาย อบ
จ.นม.01203 บาน
หนองตะคอง-บาน
หนองมวง อําเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง 1.เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในการใช
เสนทางในการสัญจร
2.เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

โครงการติดตั้งโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย (LED Street 
Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01203 บานหนองตะคอง-
บานหนองมวง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน  236 ชุด
 แตละชุดประกอบดวย
1. โคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย LED Street Light Solar 
Cell 60 W. พรอมอุปกรณครบชุด 
1.1 แผงโซลาเซลลชนิดMonnocrystalline Type ขนาดไมนอย
กวา 85 W.
1.2 แบตเตอรี่แบบ LifePo4 ขนาด 12V,24Ah จํานวน 2 ลูก/ชุด
1.3 ดวงโคมไฟสองถนนพลังงานแสงอาทิตย ความสวางไมนอยกวา
 6,000 ลูเมน มีสวิตซปด-เปด ปรับกมหรือเงยได สามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม-ลดความสวาง
1.4 หลอด LED ชนิด High Power สามารถเปดตอเนื่องไมต่ํากวา
 50,000 ช่ัวโมง อัตราการใชพลังงานไฟฟา 60 W.+/-5%
2. เสาเหล็กชุบกาวไนซ มีขนาดสูงไมนอยกวา 6 เมตร พรอมตอมอ
3. คาแรงการติดตั้งพรอมเครื่องจักร
ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กําหนด

14,000,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 80%

1.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา
และขนสงทางการ
เกษตร
2.ประชาชนมี
รายไดมากขึ้น
เนื่องจากการขนสง
สินคาทาการเกษตร
ไดรวดเร็วขึ้น 
3.ประชาชนได
เขาถึงบริการ
สาธารณะตางๆ ได
รวดเร็วขึ้น    
4.ปะชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ในการใชถนน

สํานักการชาง

         ขอความใหม (หนา 23) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขชื่อโครงการและเปาหมาย ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการจริง
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ยุทธศาสตร 
ดานการบริหารจัดการ 

บานเมืองทีด่ ี

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๓ โครงการจัดทํา 
ปรับปรุง พัฒนา
ระบบฐานขอมูลทาง
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) ดาน
ผังเมือง

เพื่อจัดจางจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานขอมูลใน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ในการ
ดําเนินงานดานผังเมืองที่เกี่ยวของ งานวาง/จัดทําผัง
เมืองในจังหวัดนครราชสีมา และประกอบการ
ดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานและเพื่อพัฒนางาน
ดานชาง 
1.เพื่อปรับปรุงความทันสมัยของขอมูลแผนที่และขอมูล
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ครอบคลุมพื้นที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
2.เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลการปฏิบัติงานดานการชาง
และการผังเมือง ของสํานักการชางองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา 
3.เพื่อนําขอมูลการปฏิบัติงานดานการชาง ขอมูลที่มีอยู
เดิมในทุกดานขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขาสูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) 
4.เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานชาง ดานผังเมือง 
และดานอื่นๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา สามารถนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS)  ไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการ
ตรวจสอบขอมูลดานผังเมือง ดานชางและดานอื่นๆที่
เกี่ยวของ

จัดทําขอมูลทางดานกายภาพใน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) ในรูปแบบแผนที่เชิงเลข
ความละเอียดสูง โดยแบงเปนชั้น
ขอมูล (Layer) และภาพถายทาง
อากาศหรือภาพถายดาวเทียม 
ความละเอียดสูงครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาและนํามา
ศึกษาวิเคราะหระบบการ
เชื่อมโยงแตละชั้นขอมูลใน
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อ
ประกอบการวางผังเมืองทุกระดับ
และเพื่อพัฒนาการใชงานดานชาง

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไดฐานขอมูลใน
ระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร (GIS) 
ที่สามารถใชงาน
รวมกับฐานขอมูล
 ที่มีอยูเดิมของ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมาและ
หนวยงานอื่นใน
ระบบ Shape 
File และภาพถาย
ความละเอียดสูง
ในระบบพิกัดฉาก
 UTM WGS PA

ไดระบบฐานขอมูลใน
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) ที่มี
ความทันสมัยสอดคลอง
กับสภาพปจจุบันเพื่อ
นําไปปรับปรุงฐานขอมูล 
โครงสรางพื้นฐาน การ
ปฏิบัติงานดานชาง และ
การผังเมือง โดยแบงเปน
ชั้นขอมูล (Layer) และ
ไดผลการศึกษาวิเคราะห
ขอมูลประกอบการ
ดําเนินการวางผังทุก
ระดับและนํามาพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน 
และประกอบการทํางาน
ดานชางไดเปนอยางดี

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8.การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

       ขอความเดิม (หนา 59) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 พ.ศ.2563  

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)

    8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

      3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

๓ โครงการจัดทํา 
ปรับปรุง พัฒนา
ระบบฐานขอมูลทาง
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) ดาน
ผังเมือง

เพื่อจัดจางจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานขอมูลใน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ในการ
ดําเนินงานดานผังเมืองที่เกี่ยวของ งานวาง/จัดทําผัง
เมืองในจังหวัดนครราชสีมา และประกอบการ
ดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานและเพื่อพัฒนางาน
ดานชาง (1)เพื่อปรับปรุงความทันสมัยของขอมูล
แผนที่และขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ครอบคลุมพื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา (2)เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลการ
ปฏิบัติงานดานการชางและการผังเมือง ของสํานัก
การชางองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
(3)เพื่อนําขอมูลการปฏิบัติงานดานการชาง ขอมูลที่
มีอยูเดิมในทุกดานขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา เขาสูระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) (4)เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานชาง ดาน
ผังเมือง และดานอื่นๆ ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา สามารถนําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)  ไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล(5)เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนในการตรวจสอบขอมูลดานผังเมือง ดาน
ชางและดานอื่นๆที่เกี่ยวของ

จัดทําขอมูลทางดานกายภาพใน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) ในรูปแบบแผนที่เชิงเลข
ความละเอียดสูง โดยแบงเปนชั้น
ขอมูล (Layer) และภาพถายทาง
อากาศหรือภาพถายดาวเทียม 
ความละเอียดสูงครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาและนํามา
ศึกษาวิเคราะหระบบการ
เชื่อมโยงแตละชั้นขอมูลใน
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อ
ประกอบการวางผังเมืองทุกระดับ
และเพื่อพัฒนาการใชงานดานชาง

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ไดฐานขอมูลใน
ระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร (GIS) 
ที่สามารถใชงาน
รวมกับฐานขอมูล
 ที่มีอยูเดิมของ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
นครราชสีมาและ
หนวยงานอื่นใน
ระบบ Shape 
File และภาพถาย
ความละเอียดสูง
ในระบบพิกัดฉาก
 UTM WGS PA

ไดระบบฐานขอมูลใน
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) ที่มี
ความทันสมัยสอดคลอง
กับสภาพปจจุบันเพื่อ
นําไปปรับปรุงฐานขอมูล 
โครงสรางพื้นฐาน การ
ปฏิบัติงานดานชาง และ
การผังเมือง โดยแบงเปน
ชั้นขอมูล (Layer) และ
ไดผลการศึกษาวิเคราะห
ขอมูลประกอบการ
ดําเนินการวางผังทุก
ระดับและนํามาพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน 
และประกอบการทํางาน
ดานชางไดเปนอยางดี

สํานักการชาง

       ขอความใหม (หนา 59) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขงบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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บัญชีครุภัณฑ (ผ.03) 

 
 



(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

21 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

(หองประชุมเล็ก)
1.จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,100
 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 120 นิ้ว จํานวน 1 
อัน  (ราคาตามทองตลาด)
3.จัดซ้ือเครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
ทองตลาด)
4.จัดซ้ือกระดานอิเล็กทรอนิกสพรอมคอมพิวเตอร 1 ชุด (ราคา
ตามทองตลาด)

235,900 235,900 235,900 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)

21 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

(หองประชุมเล็ก)
1.จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,100
 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 120 นิ้ว จํานวน 1 
จอ  (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)
3.จัดซ้ือเครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ)

88,900 88,900 88,900 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)

ครุภัณฑการศึกษา 4.จัดซ้ือกระดานอิเล็กทรอนิกสพรอมคอมพิวเตอร 1 ชุด (ราคา
ตามทองตลาด)

147,000 147,000 147,000

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

       ขอความเดิม (หนา 335) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563

       ขอความใหม (หนา 335) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563  เหตุผล แกไขประเภท เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

25 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

(หองเรียนคอมพิวเตอร)
1.จัดซ้ือเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอรขนาด 3800 Ansi
 จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 120 น้ิว จํานวน 1 
เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)
3.จัดซ้ือเครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
ทองตลาด)
4.จัดซ้ือจอรับภาพขนาด 55 น้ิว ชนิดสัมผัสพรอมคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)

235,900 235,900 235,900 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)

25 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

(หองเรียนคอมพิวเตอร)
1.จัดซ้ือเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอรขนาด 3800 Ansi
 จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)
2.จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 120 น้ิว จํานวน 1 
จอ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)
3.จัดซ้ือเครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ)

88,900 88,900 88,900 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียนคลอง

ไผวิทยา)

ครุภัณฑการศึกษา 4.จัดซ้ือจอรับภาพขนาด 55 น้ิว ชนิดสัมผัสพรอมคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)

147,000 147,000 147,000

        ขอความเดิม (หนา 338) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563

        ขอความใหม (หนา 338) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563  เหตุผล แกไขประเภท เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.03)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

49 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

1.จัดซ้ือเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอรขนาด 4000 Ansi
  จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2.จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟาเสนทะแยงมุม 120 น้ิว 
จํานวน 1 จอ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
3.จัดซ้ือเครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)
4.จัดซ้ือจอรับภาพขนาด 55 น้ิว ชนิดสัมผัสพรอมคอมพิวเตอร 
OPS จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)

230,800 230,800 230,800 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

วัดประชานิมิตร)

49 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

1.จัดซ้ือเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอรขนาด 4000 Ansi
  จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
2.จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟาเสนทะแยงมุม 120 น้ิว 
จํานวน 1 จอ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
3.จัดซ้ือเครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)

75,300 75,300 75,300 สํานักการศึกษาฯ
(โรงเรียน

วัดประชานิมิตร)

ครุภัณฑการศึกษา 4.จัดซ้ือจอรับภาพขนาด 55 น้ิว ชนิดสัมผัสพรอมคอมพิวเตอร 
OPS จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามทองตลาด)

155,500 155,500 155,500

       ขอความใหม (หนา 344) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563  เหตุผล แกไขประเภท เปาหมาย และงบประมาณ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง

        ขอความเดิม (หนา 344) แผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563
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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  
นางสาวอนงควดี  สังจะโปะ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

 
 


