
 
 

 
                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)   

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 พ.ศ.2563 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
กองแผนและงบประมาณ 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
กุมภาพันธ  ๒๕63 





 

คํานํา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 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 
 กุมภาพนัธ  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)

  2.2 สาธารณสุข 1 1,540,800 1 1,540,800 1 1,540,800 1 1,540,800 4 6,163,200

  2.5 สรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม 1 1,540,800 1 1,540,800 1 1,540,800 1 1,540,800 3 4,622,400

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 4 14,800,000 7 17,618,000 16 39,737,000 23 180,000,000 50 252,155,000

รวม 4 14,800,000 7 17,618,000 16 39,737,000 23 180,000,000 50 252,155,000

  1.1 บริหารงานทั่วไป

  3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 6 15,000,000

รวม 2 5,000,000 2 5,000,000 2 5,000,000 6 15,000,000

รวมทั้งสิ้น 4 14,800,000 8 19,158,800 19 46,277,800 26 186,540,800 3 6,540,800 60 273,318,200

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

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

 
 



(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

21 โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
อําเภอครบุรี

1.เพื่ออบรมนักเรียนใหมีความเขาใจ
บทบาทของแกนนําสุขภาพใน
โรงเรียน สามารถทํางานดาน
สาธารณสุขในโรงเรียน ดูแลตนเองได
 ใหคําแนะนําที่ถูกตองแกนักเรียนใน
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเปน
เยาวชนตนแบบที่ดี ทั้งรางกาย จิตใจ
 สังคม และปญญา
3.เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจที่เขมแข็ง สามารถ
นําความรูและทักษะที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยาง
เหมาะสม
4.เพื่อใหนักเรียนไดแสดงตนเปน
พุทธมามกะตามหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธศาสนา

1.ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 3 โรงเรียน 
ดังนี้
 - โรงเรียนครบุรี
 - โรงเรียนอรพิมพวิทยา
 - โรงเรียนบานใหญพิทยาคม
จํานวน 4 รุนๆละ 170 คน รวม 
680 คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย/ที่
เกี่ยวของ จํานวน 50 คน/รุน รวม
 200 คน

1,540,800 1,540,800 1,540,800 1,540,800 1.กลุมเปาหมาย
เขารับการอบรม
ไมนอยกวา รอยละ
 100
2.ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
หลังการรับการ
อบรมมากขึ้น ไม
นอยกวารอยละ 
80
3.ผูเขารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจหลังการรับ
การอบรม ไมนอย
กวารอยละ 80

1.นักเรียนมีความเขาใจบทบาท
และสามารถทํางานดาน
สาธารณสุขในโรงเรียน ดูแล
ตนเองได ใหคําแนะนําท่ีถูกตอง
แกเพ่ือน ครอบครัวและชุมชน
2.นักเรียนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ใหเปนเยาวชน
ตนแบบท่ีดี ทั้งรางกาย จิตใจ 
สังคม และปญญา
3.นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจที่เขมแข็ง 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําส่ัง
สอนของพระพุทธศาสนาและ
สามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
4.นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนา 
ปฏิบัติตนเปนพุทธมามะกะ 
เปนตัวอยางที่ดีใหกับเพื่อน 
ครอบครัว ชุมชน

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

   ขอความเดิม (หนา 827) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู และยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงทุกมิติเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข 

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

   2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

21 โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
อําเภอครบุรี

1.เพื่ออบรมนักเรียนใหมีความเขาใจ
บทบาทของแกนนําสุขภาพใน
โรงเรียน สามารถทํางานดาน
สาธารณสุขในโรงเรียน ดูแลตนเองได
 ใหคําแนะนําที่ถูกตองแกนักเรียนใน
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเปน
เยาวชนตนแบบที่ดี ทั้งรางกาย จิตใจ
 สังคม และปญญา
3.เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจที่เขมแข็ง สามารถ
นําความรูและทักษะที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยาง
เหมาะสม
4.เพื่อใหนักเรียนไดแสดงตนเปน
พุทธมามกะตามหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธศาสนา

ปงบประมาณ 2652
1.ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 3 โรงเรียน ดังนี้
 - โรงเรียนครบุรี
 - โรงเรียนอรพิมพวิทยา
 - โรงเรียนบานใหญพิทยาคม
จํานวน 4 รุนๆละ 170 คน รวม 
680 คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย/ที่
เกี่ยวของ จํานวน 50 คน/รุน รวม 
200 คน
 ปงบประมาณ 2653 - 2565
1.นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
อําเภอครบุรี จํานวน 280 คน
2.วิทยากร แขกผูมีเกียรติและ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย/ที่
เกี่ยวของ จํานวน 30 คน

1,540,800 1,540,800 1,540,800 1,540,800 1.กลุมเปาหมาย
เขารับการอบรม
ไมนอยกวา รอย
ละ 80
2.ผูเขารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจหลังการรับ
การอบรมไมนอย
กวาระดับดี

1.นักเรียนมีความเขาใจบทบาท
และสามารถทํางานดาน
สาธารณสุขในโรงเรียน ดูแล
ตนเองได ใหคําแนะนําท่ีถูกตอง
แกเพ่ือน ครอบครัวและชุมชน
2.นักเรียนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ใหเปนเยาวชน
ตนแบบท่ีดี ทั้งรางกาย จิตใจ 
สังคม และปญญา
3.นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจที่เขมแข็ง 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําส่ัง
สอนของพระพุทธศาสนาและ
สามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับไปประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
4.นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนา 
ปฏิบัติตนเปนพุทธมามะกะ 
เปนตัวอยางที่ดีใหกับเพื่อน 
ครอบครัว ชุมชน

กองสาธารณสุข

   ขอความใหม (หนา 1563) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 
 



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

10 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01210)
บานนากลาง-บานโปง
แมลงวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
3,872 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 23,232 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.891882° 
E 101.914328°
จุดสิ้นสุด
N 14.886038° 
E 101.953652°

    7,866,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

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

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

 ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ และ 2.ยุทธศาสตรยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 ถนน อบจ.นม.
01210 บานนากลาง
 - บานโปงแมลงวัน 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2561ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลตคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว
 175 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 1,050 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร (จายขาดเงินสะสม)  
ป 2564 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 1,430 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 11,440 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N 14.891882° 
E 101.914328°
จุดสิ้นสุด
N 14.886038° 
E 101.953652°

    6,000,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 870) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

16 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.01316)
บานยองแยง - วัด
พนมวัน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,139 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 12,834 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.993969° 
E 102.207416°
จุดสิ้นสุด
N 15.025629° 
E 102.193728°

     4,370,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

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

8



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

16 ถนน อบจ.นม.
01316  บานยอง
แยง - วัดพนมวัน 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2561 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลตคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว
 175 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 1,050 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร (จายขาดเงินสะสม)  
ป 2563 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน
กรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 365 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 2,190 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร 
ป 2564 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน
กรีต (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,895 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 11,370 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N 14.993969° 
E 102.207416°
จุดสิ้นสุด
N 15.025629° 
E 102.193728°

       889,000     6,000,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 873) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 4,800 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 33,600 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

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

     3,100,000      4,000,000     3,990,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 37) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562

10



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

18 ถนน อบจ.นม.
01219 สายแยก 
ทล.2-บานยองแยง 
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2563 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน
กรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร
 ยาว 1,215 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 8,505 ตร.
ม.พรอมตีเสนจราจร   
ป 2564 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน
กรีต (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling) ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 1,925 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 15,400 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร

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

    3,099,000     8,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

   ขอความใหม (หนา 37) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

31 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.04201) 
บานโนนปอแดง - บาน
โนนเต็ง อําเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
11,000 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 66,000 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ
และรายละเอียดท่ี อบจ.นม.
กําหนด

จุดเริ่มตน
N 14.906350° 
E 102.158881°
จุดสิ้นสุด
N 14.825338° 
E 102.095802°

    3,630,000   13,000,000    13,759,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 878) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

31 ถนน อบจ.นม.
04201 บานโนนปอ
แดง - บานโนนเต็ง 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2562 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน
กรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,030 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 6,180 ตร.
ม.พรอมตีเสนจราจร
ป 2564 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน
กรีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,067 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 6,402 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.906350° 
E 102.158881°
จุดสิ้นสุด
N 14.825338° 
E 102.095802°

    3,630,000     3,894,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 878) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

37 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.04307) 
บานตากิ่ม - บานดอน
ทะแยง อําเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 3,075 เมตร
 หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
24,600 ตร.ม. พรอมตีเสน
จราจร ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

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

     1,000,000      2,000,000     2,508,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 43) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที 1 พ.ศ.2562

14



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

37 ถนน อบจ.นม.
04307 บานตากิ่ม -
 บานดอนทะแยง 
อําเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2561 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลตคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 
530 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,180 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร (จายขาดเงินสะสม) 
ป 2562 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง
 6.00 เมตร ยาว 455 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
2,730 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร 
ป 2563 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง
 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ
 1.00 เมตร ยาว 295 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
2,360 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร
ป 2564 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง
 5.00 เมตร ยาว 1,512 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
7,560 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

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

     1,150,000     1,000,000     2,260,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 43) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

39 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.04309) 
เทศบาลเมืองคง - บาน
ไร อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

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

     4,000,000      6,500,000     7,189,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 45) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

39 ถนน อบจ.นม.
04309 เทศบาล
เมืองคง - บานไร 
อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2561 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลตคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 
127 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,016 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร (จายขาดเงินสะสม) 
ป 2563 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง
 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ
 1.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
9,600 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร 
ป 2564 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place 
Recycling) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,781 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 14,248
 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

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

    4,000,000     6,556,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 45) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

53 ซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
(อบจ.นม.08201) 
บานแปรง-บานหนอง
กราด อําเภอดานขุน
ทด จังหวัดนครราชสีมา

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

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

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

10,000,000     2,000,000      4,500,000      3,182,000     3,182,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 11) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

53 ถนน อบจ.นม.
08201 บานแปรง-
บานหนองกราด 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ป 2561 ปรับปรุง
ถนนลาดยางพาราแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
 6.00 เมตร ยาว 645 เมตร
 หรือพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา
 3,870 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร (จายขาดเงินสะสม) 
ป 2561 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 5,330 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 42,640 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร 

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

10,000,000     4,500,000   14,040,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 11) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ป 2563 ซอมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง (1)ซอมแซมถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต (1.1)ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว 185 เมตร 
(1.2) ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
210 เมตร หรือพื้นท่ีลาดยางรวม 
ไมนอยกวา 2,580 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร (2)ปรับปรุงเปนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
8.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา 6,800 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร (จายขาดเงินสะสม)
ป 2564 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling)
 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 40,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

56 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.08304) 
บานดานนอก-บานวัง 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 6,265 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 50,120 
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.149446° 
E 101.846374°
จุดสิ้นสุด
N 15.139782° 
E 101.918179°

  17,274,000    จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 886) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

21



(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

56 ถนน อบจ.นม.
08304 บานดาน
นอก-บานวัง อําเภอ
ดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2564 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร  
ไหลทางกวางขางละ 1.00 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 10,400
 ตร.ม.

จุดเริ่มตน
N 15.149446° 
E 101.846374°
จุดสิ้นสุด
N 15.139782° 
E 101.918179°

    9,520,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 886) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ดานขุนทด 1.ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลท
ติกคอนกรีต
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
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°

    7,748,000      6,500,000      6,812,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 887) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

57 ถนน อบจ.นม.
08305 บานหวย-
บานหนองบัวละคร 
อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ป 2561 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลตคอนกรีต ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 480 
เมตร หรือพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา 
3,840 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร 
(จายขาดเงินสะสม)
ป 2563 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 310 เมตร หรือ
พื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา2,480 ตร.
ม.พรอมตีเสนจราจร
ป 2564 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling)
 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร หรือพื้นท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 16,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร

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

    1,000,000     5,920,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 887) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

70 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลทติกคอ
นกรีต (อบจ.นม.
10305) บานโคง
กระพี้-บานคลา อําเภอ
โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

โนนสูง 1.เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในการใชเสนทางในการ
สัญจรไปมา
2.เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
3.เพื่อเปนเสนทางใน
การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรเขาสู
ตลาดไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว

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

จุดเริ่มตน
N 15.195586° 
E 102.196421°
จุดสิ้นสุด
N 15.146150° 
E 102.144096°

     1,370,000    10,000,000   11,960,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

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

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

70 ถนน อบจ.นม.
10305 บานโคง
กระพ้ี-บานคลา 
อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2561 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลตคอนกรีต 
(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 550 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,300 ตร.ม. 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 592 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,552 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร 
(จายขาดเงินสะสม)
ป 2562 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 208 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.80 เมตร ยาว 346 เมตร 
(ชวงที่ 3) ขนาดผิวจราจรกวาง 
4.80 เมตร ยาว 125 เมตร 
รวมพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
3,508.80 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร

จุดเริ่มตน
N 15.195586° 
E 102.196421°
จุดสิ้นสุด
N 15.146150° 
E 102.144096°

     1,948,000     1,370,000     9,691,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 48) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ป 2563 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร ยาว 
430 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,440 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร
ป 2564 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต 
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 930 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 276 เมตร 
(ชวงที่ 3) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 700 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางรวมกันไมนอยกวา
14,696ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

78 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (อบจ.นม.
11201) สุขาภิบาล
ขามสะแกแสง-บาน
หวย หมูที่ 5 ตําบล
เมืองนาท อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
10,364 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 
62,184 ตร.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

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

     1,100,000    10,000,000   10,194,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 49) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

78 ถนน อบจ.นม.
11201 สุขาภิบาล
ขามสะแกแสง-บาน
หวย หมูที่ 5 ตําบล
เมืองนาท อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

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

ป 2561 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลตคอนกรีต ขนาดกวาง
 6.00 เมตร ยาว 545 เมตร หรือ
พื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา 3,270 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร (จายขาด
เงินสะสม)
ป 2561 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 1,800 ตร.ม.
ไหลทางตามสภาพ 
ป 2563 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
284 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 1,704 
ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ป 2564 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling)
 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 0.50 เมตร ยาว 
2,757 เมตร หรือพื้นท่ีลาดยางไม
นอยกวา 19,299 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร

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

1,100,000     1,100,000     9,649,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 49) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ขาม
สะแกแสง

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

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

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

     2,100,000      8,000,000   10,995,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

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

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

79 ถนน อบจ.นม.
11202 ขาม
สะแกแสง-บานโนน
ผักชี อําเภอขาม
สะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา

ขาม
สะแกแสง

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

ป 2561 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลตคอนกรีต ขนาดกวาง
 6.00 เมตร ยาว 545 เมตร หรือ
พื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา 3,270 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร (จายขาด
เงินสะสม) 
ป 2563 ซอมสรางถนนผิวจราจร
Asphaltic Concrete  ขนาดกวาง
 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 750 เมตร หรือ
พื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา 5,250 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร 
ป 2564 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling)
(ชวงที่1)ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร 
(ชวงที่2)ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 1,480 เมตร หรือพื้นท่ีลาด
ยางรวมไมนอยกวา13,240 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.337781° 
E 102.156808°
จุดสิ้นสุด
N 15.351627° 
E 102.087716°

    2,100,000     6,695,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 50) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

87 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.13201) 
บานเขวา ม.6-บาน
นางรํา อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 3,425 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 27,400
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.526226° 
E 102.618116°
จุดสิ้นสุด
N 15.502156° 
E 102.616983°

11,085,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 897) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

87 ถนน อบจ.นม.
13201 บานเขวา - 
บานนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2564 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ
นกรีต (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling) ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร หรือพื้นท่ี
ลาดยางไมนอยกวา18,000 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 15.526226° 
E 102.618116°
จุดสิ้นสุด
N 15.502156° 
E 102.616983°

    7,330,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 897) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขชื่อโครงการ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

93 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.13307) 
บานบึงกระโดน-บาน
ดอนยาว อําเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

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

     2,000,000      9,000,000   12,527,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 57) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

93 ถนน อบจ.นม.
13307  บานบึง
กระโดน-บานดอนยาว
 อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ป 2563 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 620 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
4,340 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร 
ป 2564 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement
 In-Place Recycling)ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตรไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
24,000ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร

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

    2,000,000     9,470,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 57) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

97 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.14204) 
บานเกานางเหริญ-บาน
โกรกละลาย อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,303 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 13,818 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.663542° 
E 102.057688°
จุดสิ้นสุด
N 14.645173° 
E 102.083154°

    4,590,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

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

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

97 ถนน อบจ.นม.
14204 บานเกานาง
เหริญ-บานโกรก
ละลาย อําเภอปก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2561 ปรับปรุง
ถนนลาดยางพาราแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
 6.00 เมตร ยาว 588 เมตร
 หรือพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา
 3,528 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร (จายขาดเงินสะสม)
ป 2564 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement
 In-Place Recycling)ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 13,800
 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.663542° 
E 102.057688°
จุดสิ้นสุด
N 14.645173° 
E 102.083154°

    5,620,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 900) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

106 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.15101) 
สายเมนที่ 3 อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

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

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

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

2,000,000     2,000,000      2,000,000      1,340,000     2,000,000 ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 60) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

106 ถนน อบจ.นม.
15101 สายเมนท่ี 3
 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2561 ปรับปรุง
ถนนลาดยางพาราแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
 6.00 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 1.00 เมตร ยาว 502
 เมตร หรือพื้นท่ีลาดยางไม
นอยกวา 4,016 ตร.ม.พรอม
ตีเสนจราจร (จายขาดเงิน
สะสม)
ป 2562 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
 6.00 เมตร ยาว 1,225 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 7,350 ตร.ม.พรอม
ตีเสนจราจร 

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

    2,000,000     2,000,000     2,440,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 60) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ป 2563 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต 
(ชวงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 800 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ
 1.00 เมตร ยาว 320 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
7,360 เมตร พรอมตีเสนจราจร 
ป 2564 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling)ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 
800 เมตร ไหลทางกวางขางละ
 1.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 6,400 ตร.ม.พรอมตี
เสนจราจร
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

107 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(อบจ.นม.15102) 
สายเมนที่ 4 อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

พิมาย 1.กอสรางถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก
2.เพื่อการสัญจรไปมาที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยของประชาชน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
4,156 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 24,936 ตร.ม. ไหล
ทางตามสภาพ ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี อบจ.นม.กําหนด

จุดเริ่มตน
N 15.208319° 
E 102.530644°
จุดสิ้นสุด
N 15.170807° 
E 102.561556°

1,200,000     2,000,000      6,800,000      4,860,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยขึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 903) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

107 ถนน อบจ.นม.
15102  สายเมนท่ี 
4 อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ป 2561 ซอมสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 
1,030 เมตร หรือพื้นท่ีลาดยางไม
นอยกวา 6,180 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร 
ป 2562 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 3,360 ตร.ม.
ไหลทางตามสภาพ 
ป 2563 กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 567 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีผิว
จราจรคอนกรีตไมนอยกวา 3,402 
ตร.ม.ไหลทางตามสภาพ 
ป 2564 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นท่ีผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม.ไหลทาง
ลูกรัง

จุดเริ่มตน
N 15.208319° 
E 102.530644°
จุดสิ้นสุด
N 15.170807° 
E 102.561556°

1,700,000     2,000,000     2,000,000     3,570,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 903) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

110 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.15205)  
โดยวิธี (Pavement 
In-Place Recycling) 
สายเมนที่ 5 อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา

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

(ชวงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร 
ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร หรือ
พื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา 10,000
 ตร.ม. 
(ชวงท่ี 2)ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 5,571 เมตร 
หรือพื้นท่ีลาดยางไมนอยกวา 
39,000 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

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

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

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 62) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

110 ถนน อบจ.นม.
15205 สายเมนท่ี 5
 อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2562 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 3,160 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 22,120 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร 
ป 2563 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง
 6.00 เมตร ยาว 1,250 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร หรือพื้นท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 10,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร

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

    6,000,000     4,500,000     6,110,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 62) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ป 2563 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 245 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,715 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร (จายขาดเงินสะสม)
ป 2564  ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement
 In-Place Recycling)ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
16,000 ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

158 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21104) 
รร.นิคมชลฯ-ซับเศรษฐี
 อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
5,000 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 30,000 ตร.ม.
 พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.640817° 
E 101.540428°
จุดสิ้นสุด
N 14.659157° 
E 101.576654°

9,260,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

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

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

158 ถนน อบจ.นม.
21104 รร.นิคมชลฯ
 - ซับเศรษฐี อําเภอ
ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา

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

ป 2561 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
7,200 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร 
ป 2564 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ
 0.50 เมตร ยาว 3,100 เมตร
 หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
21,700 ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.640817° 
E 101.540428°
จุดสิ้นสุด
N 14.659157° 
E 101.576654°

2,000,000     9,346,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจไมนอย
กวา 
80 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 921) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

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

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

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

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

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 75) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

162 ถนน อบจ.นม.
21109 บานหนอง
ไทร-บานวังไทร 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ป 2562 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก
รีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 560 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 3,360 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร
ป 2563 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก
รีต ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,628 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 9,768 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร 
ป 2564 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต
 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 3,600 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 28,800 
ตร.ม.พรอมตีเสนจราจร

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

      890,000     3,556,000   12,360,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 75) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

163 ซอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.21110)  
บานทรัพยเศรษฐี-บาน
กุดโงง อําเภอปากชอง
 จังหวัดนครราชสีมา

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 
2,261 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 13,566 ตร.
ม.พรอมตีเสนจราจร

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

     1,517,000      1,000,000     1,731,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 76) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

163 ถนน อบจ.นม.
21110 บานทรัพย
เศรษฐี - บานกุดโงง 
อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา

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

ป 2563 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 750 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
4,500ตร.ม.พรอมตีเสน
จราจร 
ป 2564 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 24,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร

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

    1,517,000   10,300,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 76) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

170 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.22302) 
บานซับตะครอ-บาน
หัวทํานบ อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

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

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

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

   21,374,000 จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 925) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

170 ถนน อบจ.นม.
22302 บานซับ
ตะครอ - บานหัว
ทํานบ อําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

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

ป 2561 ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟลตคอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 125 เมตร หรือพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร (จายขาดเงิน
สะสม)
ป 2563 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต
(ชวงที่ 1) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.00
 เมตร ยาว 600 เมตร 
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางรวมไมนอยกวา 
11,800 เมตร พรอมตีเสนจราจร

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

    5,106,000   16,591,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 925) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 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

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ป 2564 ซอมสรางถนน 
ลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต 
(ชวงที่ 1)ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 800 เมตร 
(ชวงที่2) ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
0.50 เมตร ยาว 5,800 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางรวม
ไมนอยกวา 47,000 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

173 ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
(อบจ.นม.22305) 
บานลุงเขวา-บานสันติ
สุข อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัด
นครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

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

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร 
ยาว 12,931 เมตร หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 103,448
 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.812482° 
E 102.347004°
จุดสิ้นสุด
N 14.793399° 
E 102.436502°

  32,000,000    จํานวนสายทาง
ที่ดําเนินการ
กอสราง 
ปรับปรุง/
ซอมแซม

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัยชึ้น

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 926) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

   6.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

    3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ อําเภอ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

173 ถนน อบจ.นม.
22305 บานลุงเขวา
 - บานสันติสุข 
อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา

หนอง
บุญมาก

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

 ป 2564 ซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.00 เมตร ยาว 2,800 
เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 22,400 ตร.ม.
พรอมตีเสนจราจร

จุดเริ่มตน
N 14.812482° 
E 102.347004°
จุดสิ้นสุด
N 14.793399° 
E 102.436502°

    8,638,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 80
 %

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

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 926) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2563 เหตุผล แกไขชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 โครงการจัดทํา ปรับปรุง 
พัฒนาระบบฐานขอมูล
ทางสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) ดานผัง
เมือง

เพื่อจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานขอมูล
ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 
เพื่อประกอบการวางและจัดทําผังเมือง 
พรอมโครงสรางพ้ืนฐานในจังหวัด
นครราชสีมา และประกอบการดําเนินงาน
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

จัดทําระบบฐานขอมูลนระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 
โดยแบงเปนชั้นขอมูล (Layar) 
และนํามาศึกษาวิเคราะหระบบ
การเชื่อมโยงแตละชั้นขอมูลใน
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
ประกอบการวางผังเมืองทุกระดับ
 และเพื่อพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จัดทําฐานขอมูล
ในระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตรอยาง
นอย 5 ชั้นขอมูล 
(5 Layer)

มีฐานขอมูลในระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) เปน
ชั้นขอมูล (Layer) และ
นําผลการศึกษา
วิเคราะหประกอบการ
ดําเนินการวางผังทุก
ระดับ และนํามาพัฒนา
ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน

สํานักการชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

        3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

   ขอความเดิม (หนา 1563) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน

 ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

        3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

3 โครงการจัดทํา ปรับปรุง 
พัฒนาระบบฐานขอมูล
ทางสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) ดานผัง
เมือง

เพื่อจัดจางจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) ในการดําเนินงานดานผังเมืองที่เกี่ยวของ
 งานวาง/จัดทําผังเมืองในจังหวัดนครราชสีมา 
และประกอบการดําเนินงานดานโครงสราง
พื้นฐานและเพื่อพัฒนางานดานชาง 
1.เพื่อปรับปรุงความทันสมัยของขอมูลแผนที่
และขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ครอบคลุมพื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา 
2.เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลการปฏิบัติงานดาน
การชางและการผังเมือง ของสํานักการชาง
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
3.เพื่อนําขอมูลการปฏิบัติงานดานการชาง 
ขอมูลที่มีอยูเดิมในทุกดานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครราชสีมา เขาสูระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 
4.เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานชาง ดานผัง
เมือง และดานอื่นๆ ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา สามารถนําระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  ไปใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การตรวจสอบขอมูลดานผังเมือง ดานชางและ
ดานอื่นๆที่เกี่ยวของ

จัดทําขอมูลทางดานกายภาพใน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) ในรูปแบบแผนที่เชิงเลข
ความละเอียดสูง โดยแบงเปนชั้น
ขอมูล (Layer) และภาพถาย
ทางอากาศหรือภาพถาย
ดาวเทียม ความละเอียดสูง
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาและนํามาศึกษา
วิเคราะหระบบการเชื่อมโยงแต
ละชั้นขอมูลในจังหวัด
นครราชสีมาเพื่อประกอบการ
วางผังเมืองทุกระดับและเพื่อ
พัฒนาการใชงานดานชาง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 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
ความทันสมัย
สอดคลองกับสภาพ
ปจจุบันเพื่อนําไป
ปรับปรุงฐานขอมูล 
โครงสรางพื้นฐาน การ
ปฏิบัติงานดานชาง 
และการผังเมือง โดย
แบงเปนชั้นขอมูล 
(Layer) และไดผล
การศึกษาวิเคราะห
ขอมูลประกอบการ
ดําเนินการวางผังทุก
ระดับและนํามาพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน
 และประกอบการ
ทํางานดานชางไดเปน
อยางดี

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 1563) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขวัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดวาจะไดรับ ใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

        3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

4 วางและ จัดทําผัง/
ปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด/ผังเมืองรวม
เมือง/ผังเมืองรวมชุมชน 
เพื่อพัฒนาทองถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา ตาม
หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2559

1.เพื่อรวมดําเนินการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
และการพัฒนาพื้นที่เปาหมาย งานพัฒนา
สภาพแวดลอมและการจัดระเบียบการใช
ประโยชนที่ดิน ใหเปนไปตามมาตรการผัง
เมือง 
2.เพื่อศึกษาปญหาการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดิน การขยายตัวชุมชน รวมถึง
แหลงพาณิชยกรรม แหลงอุตสาหกรรม
3.เพื่อศึกษาระบบสาธารณูปโภคที่ทําให
เกิดสิ่งกีดขวางทางน้ํา รวมถึงการระบาย
น้ําอยางไมเปนระบบ และขาดการควบคุม
ที่ดี โดยอาศัยการประกาศใชผังเมืองรวม
จังหวัดนครราชสีมา

รวมวางและปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด ผังเมืองรวมชุมชนเมือง/
ชุมชน และการพัฒนาพื้นที่
เปาหมาย งานพัฒนา
สภาพแวดลอมและการจัด
ระเบียบการใชประโยชนที่ดินให
เปนไปตามมาตรการ ผังเมือง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รวมดําเนินการ
วางและปรับปรุง
ผัง เพื่อเปนการ
จัดระเบียบการ
ใชประโยชนที่ดิน
ในจังหวัด
นครราชสีมา

วางและจัดทําผัง/
ปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด ผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน และการ
พัฒนาพ้ืนที่เปาหมาย

สํานักการชาง

   ขอความเดิม (หนา 1564) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
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(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

        3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    8.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

4 วางและ จัดทําผัง/
ปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด/ผังเมืองรวม
เมือง/ผังเมืองรวมชุมชน
 เพื่อพัฒนาทองถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา

1.เพื่อรวมดําเนินการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวมจังหวัด/ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
และการพัฒนาพื้นที่เปาหมาย งานพัฒนา
สภาพแวดลอมและการจัดระเบียบการใช
ประโยชนที่ดิน ใหเปนไปตามมาตรการผัง
เมือง 
2.เพื่อศึกษาปญหาการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดิน การขยายตัวชุมชน รวมถึง
แหลงพาณิชยกรรม แหลงอุตสาหกรรม
3.เพื่อศึกษาระบบสาธารณูปโภคที่ทําให
เกิดสิ่งกีดขวางทางน้ํา รวมถึงการระบาย
น้ําอยางไมเปนระบบ และขาดการควบคุม
ที่ดี โดยอาศัยการประกาศใชผังเมืองรวม
จังหวัดนครราชสีมา

วางและปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด/ผังเมืองรวมชุมชนเมือง/
ชุมชน และการพัฒนาพื้นที่
เปาหมายงานพัฒนา
สภาพแวดลอมและการจัด
ระเบียบการใชประโยชนที่ดินให
เปนไปตามมาตรการผังเมือง 
จํานวน 1 ผัง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 รวมดําเนินการ
วางและปรับปรุง
ผัง เพื่อเปนการ
จัดระเบียบการ
ใชประโยชนที่ดิน
ในจังหวัด
นครราชสีมา

วางและจัดทําผัง/
ปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด ผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชน และการ
พัฒนาพ้ืนที่เปาหมาย

สํานักการชาง

   ขอความใหม (หนา 1564) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2563  เหตุผล  แกไขชื่อโครงการ เปาหมาย และงบประมาณใหสอดคลองกับที่ดําเนินการจริง
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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 
นางพิจิตรา   ปดตาฝาย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายวัชรินทร       สงคทะเล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปยวรรณ  ประสงคหิงษ  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
นายภาณุ  เทจอหอ   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  
 
 

 
 


