
                     
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

(พ.ศ. ๒561 – ๒๕๖5) 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 8 

 
 
ต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมา 
 



ค ำน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕59 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้ องถิ่น
เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและ
ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นรวมทั้งเป็นการสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตลอดจนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 

เนื่องด้วยประชาชนต าบลหนองงูเหลือมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดส่งโครงการหรือเสนอ
ปัญหาความต้องการเร่งด่วนมาภายหลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมได้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เสร็จแล้ว  ดังนั้นเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 22 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สำรบัญ 
 
             เรื่อง                                                                                           หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า            ๑ 
      หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม 
      วัตถุประสงค์และความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม  
  
ส่วนที่ ๒   บัญชีโครงการพัฒนา        ๒ 

    ๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา       2 
    2. บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา               4 
         (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
บทน ำบทน ำ  

 
 

 
 
 
 ตามที่  อ งค์ การบริ หารส่ วนต าบล หนองงู เหลื อม  ได้ จั ดท าแผนพัฒนา ท้ องถิ่ น             
(๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕62 ซึ่งใช้เป็นแนวทางการวางแผน
พัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต            
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ แผนชุมชน และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ที่ต้องการพัฒนาต าบล       
ในด้านต่าง ๆ อาทิ  การพัฒนาสังคม การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน การพัฒนาการศึกษา           
ศาสนาวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
ของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 
และเพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม แต่เนื่องจากโครงการที่จะ
ด าเนินการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ดังนั้น 
เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕61 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม ขึ้น 
 
           
  
 

1. เ พ่ือเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร 
งบประมาณประจ าปี หรือเอกสารการประชุมสภาและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ
งบประมาณ 

2. เพ่ือให้สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

3. เพ่ือให้การพัฒนาในพื้นที่สามารถตอบสนองการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา 

หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 

วัตถุประสงค์และความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

  1.1 แผนงานการเกษตร 3 334,200 3 334,200
  1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา 7 2,520,100 45 10,835,600 52 13,355,700
  1.3 แผนงานเคหะชุมชน 6 2,400,000 6 2,400,000

 รวม 0 0 7 2,520,100 54 13,569,800 61 16,089,900
2) ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสงัคม
การรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพยส์นิ
  2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 140,000 2 140,000
  2.2 แผนงานสาธารณสุข
  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
  2.4 พฒันางานปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 140,000 2 140,000
3) ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว
  3.1 แผนงานระดับกอ่นวัยเรียน
และประถมศึกษา 0 0
  3.2 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่น 2 50,000 2 50,000
  3.3 แผนงานกฬีาและนนัทนาการ

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,000 2 50,000

รวม 5 ปียุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม ฉบับที ่8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ป2ี561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

4) ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
  4.1 แผนงานการเกษตร
  4.2 แผนงานเคหะชุมชน

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการ
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

1 15,000 2 45,000 3 60,000

 5.3 แผนงานเคหะชุมชน
รวม 0 0 0 0 0 0 1 15,000 2 45,000 3 60,000

รวมทั้งส้ิน 0 0 0 0 0 0 8 2,535,100 60 13,804,800 68 16,339,900

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม ฉบับที ่8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ ป2ี561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.1 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหป้ระชาชนมี สภาพเดิมขนาดกวา้ง 4.00 102,200 ประชาชน ประชาชนมีน้้าอุปโภค กองช่าง
โนนแค หมู่ที่ 4 น้้าใช้ในการเกษตร เมตร ยาว 800.00 เมตร มีความ และใช้ในการเกษตร
บา้นพระวงัหาร อย่างเพยีงพอและ ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร สภาพ พงึพอใจ อย่างเพยีงพอ

ช่วยระบายน้้า ที่ต้องการขนาดกวา้ง 5.00 ร้อยละ 80
ลดปญัหาน้้าทว่มขัง เมตร ยาว 800.00 เมตร

ลึกรวม 1.70 เมตร มี
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่
2,000 ลบ.ม. พร้อมติดต้ัง
ปา้ยโครงการ

2 โครงการขุดลอกเหมือง เพื่อใหป้ระชาชนมี กวา้ง 3.5 ม. ยาว 750 ม. 32,000 ประชาชน ประชาชนมีน้้าอุปโภค กองช่าง
บา้นนางบญุช่วย ถึง น้้าใช้ในการเกษตร ลึก 1.00 เมตร มีความ และใช้ในการเกษตร
สระนายใจ อย่างเพยีงพอและ พงึพอใจ อย่างเพยีงพอ

ช่วยระบายน้้า ร้อยละ 80
ลดปญัหาน้้าทว่มขัง

3 โครงการขุดลอกเหมือง เพื่อใหป้ระชาชนมี กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,075 200,000 ประชาชน ประชาชนมีน้้าอุปโภค กองช่าง
สายโนนแค หมู่ที่ 7 น้้าใช้ในการเกษตร เมตร ลึก 1.50 เมตร มีความ และใช้ในการเกษตร
บา้นประกายปรง อย่างเพยีงพอและ พงึพอใจ อย่างเพยีงพอ

ช่วยระบายน้้า ร้อยละ 80
ลดปญัหาน้้าทว่มขัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

4 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กวา้ง 145,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นโนนกราด ม.1 มีถนนใช้ในการ 3.00 เมตร ยาว 58.00 ม. ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 1 สายทางซอย คมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
หลังศาลา SML ถึง สะดวก ช่วงที่ 2 ถนนกวา้ง 2.50 การสัญจร
บา้นนายร่วม ถมโพธิ์ เมตร ยาว 46.00 เมตร ไปมาเพิ่มขึ้น

หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 80
2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 77,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

คสล. บา้นโนนกราด ม.1 มีถนนใช้ในการ 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 1 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
นายส้าราญ กลักโพธิ์ สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

3 โครงการวางทอ่ เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม วางทอ่ คสล. ขนาด Ø0.40 97,000 97,000 ลดปญัหา ครัวเรือนมีระบบ กองช่าง
ระบายน้้า บา้น ขัง ช่วยระบายน้้า เมตร จ้านวน 87 ทอ่น น้้าทว่มขัง การระบายน้้าดีขึ้น
โนนกราด หมู่ที่ 1 บา้นโนนกราด พร้อมบอพกั 3 บอ่ ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
สายทางบา้นนางถนอม หมู่ที่ 1 ตามแบบ อบต.
ค้านากลาง หนองงูเหลือม ก้าหนด

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

5 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง 4.00 เมตร 347,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นโนนกราด ม.1 มีถนนใช้ในการ ยาว 171.00 เมตร หนา ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 1 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
โนนกราดเชื่อมบา้นรวง สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

5 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนหนิคลุก กวา้ง 3.00 76,000 76,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
ถนนดินเสริมผิวหนิคลุก ม.1 มีถนนใช้ในการ เมตร ยาว 47.30 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
บา้นโนนกราด หมู่ที่ 1 คมนาคมได้อย่าง พร้อมวางทอ่ คสล.Ø0.40 สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางบา้นนางนงนุช สะดวก เมตร บอ่พกั 3 บอ่ การสัญจร
เจียกงูเหลือม พร้อม ไปมาเพิ่มขึ้น
วางทอ่ระบายน้้า ร้อยละ 80

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง 3.00 ม. 242,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นหนองงูเหลือม ม.2 มีถนนใช้ในการ ยาว 108.00 เมตร หนา ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 2 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
นางเฮียง สนศักด์ิ สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

6 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 3.00 ม. 118,000  ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นหนองงูเหลือม ม.2 มีถนนใช้ในการ ยาว 76.00 เมตร หนา ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 2 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
นางภณิดา คงฤทธิ์ สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

8 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชน 1) ถมดิน กวา้ง 3.50 ม. 206,600  ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ซ่อมแซมถนนดิน ม.2 มีถนนใช้ในการ ยาว 35.00 เมตร หนา ได้รับความ ในการคมนาคม

เสริมผิว คสล. บา้น คมนาคมได้อย่าง 0.20 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก

หนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 สะดวก 2) เสริมผิว คสล. กวา้ง การสัญจร

สายทางบา้นนายหวัน่ 3.50 เมตร ยาว 96.00 ม. ไปมาเพิ่มขึ้น

ปนูกลาง หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 80

9 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 2.50 ม. 85,900    ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

คสล. บา้นหนองงูเหลือม ม.2 มีถนนใช้ในการ ยาว 70 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม

หมู่ที่ 2 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก

นางโสภณ เปล่ียนโพธิ์ สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

7 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร 550,000  ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นหนองงูเหลือม ม.2 มีถนนใช้ในการ ยาว 200.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 2 สายทาง คมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
โรงกลึง สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

11 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง 3.00 ม. 41,000    ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นรวง หมู่ที่ 3 ม.3 มีถนนใช้ในการ ยาว 27.00 เมตร หนา ได้รับความ ในการคมนาคม
สายทางบา้นผู้ใหญ่ คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
ประกอบ แคนงูเหลือม สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

12 โครงการก่อสร้างราง เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม รางระบายน้้ากวา้ง 0.50 348,800  ลดปญัหา ครัวเรือนมีระบบ กองช่าง
ระบายน้้า บา้นรวง ขัง ช่วยระบายน้้า เมตร ยาว 261.00 เมตร น้้าทว่มขัง การระบายน้้าดีขึ้น
หมู่ที่ 3 สายทาง บา้นรวง หมู่ที่ 3 ลึก 0.50 เมตร พร้อม ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
เหมืองดาดคอนกรีต- บอ่พกั จ้านวน 7 บอ่
บา้นนางพรัิตน์ คงกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

8 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการก่อสร้างลาน เพื่อใหเ้ยาวชนและ พื้นที่ คสล. 1,005.40 382,000  ประชาชนมี ประชาชนมลีานอเนก กองช่าง
เอนกประสงค์ บา้นรวง ประชาชน หมู่ที่ 3 ตารางเมตร หนา 0.12 ม. ความพงึพอ ประสงค์เพื่อใช้ในกจิกรรม

หมู่ที่ 3 มีสถานที่ส้าหรับออก ใจ ร้อยละ ต่างๆ
ก้าลังกาย มีสถานที่ 80

ส้าหรับท้ากิจกรรม
ร่วมกันของหมู่บา้น

14 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชน ลงดินเสริมกวา้ง 4.00 เมตร 50,000    ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
เสริมผิวหนิคลุก ม.4 มีถนนใช้ในการ ยาว 103.00 เมตร หนา ได้รับความ ในการคมนาคม
บา้นพระวงัหาร หมู่ที่ 4 คมนาคมได้อย่าง 0.30 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางบา้นนายมาก สะดวก ลงหนิคลุกกวา้ง 4.00 เมตร การสัญจร
ถึง นานายเฉลิม ยาว 103.00 เมตร หนา ไปมาเพิ่มขึ้น

0.10 เมตร ร้อยละ 80
15 โครงการวางทอ่ เพื่อใหป้ระชาชน วางทอ่ คสล. ชั้น 3 ขนาด 150,300  ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ระบายน้้า บา้น ม.4 มีความปลอดภยั Ø0.40 เมตร  จ้านวน ได้รับความ ในการคมนาคม
พระวงัหาร หมู่ที่ 4 เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม 152.00 ทอ่น พร้อมบอ่พกั สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางบา้นนางสาว ขัง ช่วยระบายน้้า จ้านวน 7 บอ่ พร้อมฝา การสัญจร
จิรัชญา พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ ไปมาเพิ่มขึ้น

ตามแบบ อบต. ก้าหนด ร้อยละ 80

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

9 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชน เสริมดินขนาดกวา้ง 2.50 75,000    ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
ถนนเสริมผิวหนิคลุก ม.5 มีความปลอดภยั เมตร ยาว 141.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
บา้นสวาสด์ิ หมู่ที่ 5 เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม หนาเฉล่ีย 1.00 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางสระขุด ขัง ช่วยระบายน้้า ลงหนิคลุกขนาดกวา้ง 2.50 การสัญจร

เมตร ยาว 141.00 เมตร ไปมาเพิ่มขึ้น
หนา 0.10 เมตร ร้อยละ 80

17 โครงการวางทอ่ เพื่อระบายน้้า ยาว 190 เมตร ทอ่ 540,700    สามารถ มีระบบระบายน้้า กองช่าง
ระบายน้้าจากปั้ม ลดปญัหาน้้าทว่มขัง Ø0.60 เมตร  ระบายน้้า ที่ดีขึ้นลดปญัหา
น้้ามัน ส.ศศิธร ต่อ จ้านวน 185 ทอ่น ทว่มขังได้ น้้าทว่มขัง
ทอ่เก่า บา้นสวาสด์ิ พร้อมบอ่พกั 5 บอ่ ร้อยละ 80
ไปบา้นพระวงัหาร

18 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง 3.00 ม. 57,000    ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นสวาสด์ิ ม.6 มีถนนใช้ในการ ยาว 37.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 6 สายทางซอย คมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
บา้นนางสมนึก อบกลาง สะดวก การสัญจร
ถึงบา้นนายสามารถ ไปมาเพิ่มขึ้น
เล็งกลาง ร้อยละ 80

19 โครงการก่อสร้างราง เพื่อระบายน้้า กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 198,000  สามารถ มีระบบระบายน้้า กองช่าง
ระบายน้้า บา้นสวาสด์ิ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง 151.00 เมตร ลึก 0.50 ระบายน้้า ที่ดีขึ้นลดปญัหา
หมู่ที่ 6 สายทางบา้น เมตร พร้อมบอ่พกัจ้านวน ทว่มขังได้ น้้าทว่มขัง
นายจาง ดองโพธิ์ 2 บอ่ ร้อยละ 80

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการก่อสร้างราง เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม รางระบายน้้ากวา้ง 0.50 ม. 136,800  สามารถ ครัวเรือนมีระบบ กองช่าง
ระบายน้้า บา้นสวาสด์ิ ขัง ช่วยระบายน้้า ยาว 99.00 เมตร ลึก ระบายน้้า การระบายน้้าดีขึ้น
หมู่ที่ 6 สายทางจาก บา้นสวาสด์ิ หมู่ 6 0.5 เมตร พร้อมบอ่พกั ทว่มขังได้ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
บา้นนางสมนึก อบกลาง จ้านวน 3 บอ่ ร้อยละ 80
ถึงบา้นนายวโิรจน์
ย่านงูเหลือม

21 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชน ม.7 ถนนเสริมผิวหนิคลุกขนาด 447,000  ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง
เสริมผิวหนิคลุก มีถนนใช้ในการ กวา้ง 3.50 เมตร ยาว ได้รับความ ใช้ในการคมนาคม
บา้นประกายปรง คมนาคมได้อย่าง 1,200 เมตร หนา สะดวกในการ ได้อย่างสะดวก
หมู่ที่ 7 สายทางเหมือง สะดวก 0.10 เมตร สัญจรไปมา
ตายา เพิ่มขึ้น 80%

22 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 3.00 ม. 151,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นนาตาวงษ ์ ม.8 มีถนนใช้ในการ ยาว 83.00 เมตร หนา ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 8 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
นายบญุสม แถวกลาง สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ม.8 กวา้ง 3.50 ม. ยาว 182,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง
คสล. บา้นนาตาวงษ์ มีถนนใช้ในการ 100.00 ม. หนา 0.15 ได้รับความ ใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 8 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง เมตร สะดวกในการ ได้อย่างสะดวก
นายวลัิย จีบโพธิ์ สะดวก สัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น 80%
24 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. 266,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

คสล. บา้นนาตาวงษ์ ม.8 มีถนนใช้ในการ ยาว 130.00 เมตร หนา ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 8 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
นางพเยาว ์สนงูเหลือม สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

25 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. 266,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นโนนหมัน ม.9 มีถนนใช้ในการ ยาว 129.00 เมตร หนา ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 9 สายทางซอย คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
บา้นนายดาว ถึง ถนน สะดวก การสัญจร
รอบหมู่บา้น ไปมาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม วางทอ่ คสล. ชั้น 3 ขนาด 266,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
บา้นโนนหมัน หมู่ที่ 9 ขัง ช่วยระบายน้้า Ø0.40 เมตร จ้านวน ได้รับความ ในการคมนาคม
สายทางจากบา้น บา้นโนนหมัน 230 ทอ่น พร้อมบอ่พกั สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
นายเทยีร ถึง บา้น หมู่ที่ 9 จ้านวน 20 บอ่ พร้อมฝา การสัญจร
นายคูณ โชติกลาง พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ ไปมาเพิ่มขึ้น

ตามแบบ อบต.ก้าหนด ร้อยละ 80
27 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ม.9 ถนน คสล.กวา้ง 3.00 ม. 91,400 91,400 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คสล. บา้นโนนหมัน มีถนนใช้ในการ ยาว 55.00 เมตร หนา ได้รับความ ความสะดวกใน
หมู่ทึ่ 9 สายทางซอย คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
บา้นนางเย็น สะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต้าบล
หมอนกลาง เพิ่มขึ้น 80%

28 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง 4.00 เมตร 413,000  ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
คสล. บา้นโตนด หมู่ที่ 10 มีถนนใช้ ยาว 120.00 เมตร ได้รับความ ความสะดวกใน
หมู่ที่ 10 สายทาง ในการคมนาคมได้ หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
ศาลตาปู่เชื่อมคลอง อย่างสะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต้าบล
ชลประทาน เพิ่มขึ้น 80%

งบประมาณ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 5.00 ม. 252,000  ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นเสม็ด ม.11 มีถนนใช้ในการ ยาว 93.00 เมตร หนา ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 11 สายทางโรงน้้า คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
ถึงบา้นยายนาญ สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

30 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง 4.00 ม. 159,000  ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง
คสล. บา้นโพธิน์้อย ม.12 มีถนนใช้ในการ ยาว 78.00 เมตร ยาว ได้รับความ ใช้ในการคมนาคม
หมู่ที่ 12 สายทางซอย คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกในการ ได้อย่างสะดวก
บา้นนางสาวสุนิสา สะดวก สัญจรไปมา

ทรวงโพธิ์ เพิ่มขึ้น 80%

31 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. 238,000  ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
คสล. บา้นโพธิน์้อย หมู่ที่ 12 มีถนนใช้ ยาว 114.00 เมตร หนา ได้รับความ ความสะดวกใน
หมู่ที่ 12 สายทางซอย ในการคมนาคม 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
บา้นนางบญุรอด ได้อย่างสะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต้าบล
สอนฤทธิ ์ เพิ่มขึ้น 80%

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 5.00 ม. 418,000  ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
คสล. บา้นโพธิป์รือแวง หมู่ที่ 13 มีถนนใช้ ยาว 159.00 เมตร หนา ได้รับความ ความสะดวกใน
หมู่ที่ 13 สายทางบา้น ในการคมนาคม 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
นางสัมฤทธิ ์ถึง ถนน ได้อย่างสะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต้าบล
ปลอดฝุ่น เพิ่มขึ้น 80%

33 โครงการก่อสร้างราง เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม รางระบายน้้า กวา้ง 0.50  202,000  สามารถ ครัวเรือนมีระบบ กองช่าง
ระบายน้้า บา้น ขัง ช่วยระบายน้้า เมตร ยาว 189.00 เมตร ระบายน้้า การระบายน้้าดีขึ้น
โพธิป์รือแวง หมู่ที่ 13 บา้นโพธิป์รือแวง ลึก 0.50 เมตร ทว่มขังได้ ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
สายทางบา้นนายสมาน หมู่ 13 ร้อยละ 80
พานเพชร ถึง
บงึปรือแวง

34 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนนหนิคลุกกวา้ง 3.00 ม. 27,200 27,200 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมผิวหนิคลุกบา้น หมู่ที่ 13 มีถนนใช้ ยาว 96.00 เมตร ได้รับความ ความสะดวกใน
โพธิป์รือแวง หมู่ที่ 13 ในการคมนาคม หนา 0.10 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางบา้นนางเรไร ได้อย่างสะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต้าบล
สะเทนิรัมย์ เพิ่มขึ้น 80%

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการก่อสร้างลาน เพื่อใหเ้ยาวชนและ ปรับพื้นที่เทคอนกรีตขนาด 417,200  ประชาชนมี ประชาชนมลีานอเนก กองช่าง
คอนกรีตเอนกประสงค์ ประชาชน หมู่ 14 พื้นที่รวม 880.00 ตร.ม. ความพงึพอ ประสงค์เพื่อใช้ในการท้า

บา้นสลักได หมู่ที่ 14 มีสถานที่ส้าหรับออก หนา 0.10 เมตร ถมดิน ใจ ร้อยละ กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
ก้าลังกาย มีสถานที่ ไม่น้อยกวา่ 100.00 ลบ.ม. 80

ส้าหรับท้ากิจกรรม วางทอ่ คสล.ชั้น 3 ขนาด
ร่วมกันของหมู่บา้น Ø0.40 เมตร จ้านวน 

127.00 ทอ่น บอ่พกั
จ้านวน 6 บอ่ พร้อมติดต้ัง
ปา้ยโครงการ

36 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ม. ถนนหนิคลุกกวา้ง 3.50 ม. 791,800  ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมผิวหนิคลุก 14  มีถนนใช้ในการ ยาว 2,400 ม. หนา ได้รับความ ความสะดวกใน
บา้นสลักได หมู่ที่ 14 คมนาคมได้อย่าง 0.10 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางเลียบคลอง สะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต้าบล
ชลประทาน ถึง ท้านพ เพิ่มขึ้น 80%
ปดิขาด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

16 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ม. ถนน คสล. กวา้ง 5.00 ม. 434,000  ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
คสล. บา้นหนองแดง 15  มีถนนใช้ในการ ยาว 160.00 เมตร หนา ได้รับความ ความสะดวกใน
หมู่ที่ 15 สายทาง คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
หอพกันายสมชาย สะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต้าบล
ไปบา้นนายบญุสม เพิ่มขึ้น 80%

38 โครงการจัดท้าร้ัวบริเวณ เพื่อก่อสร้างร้ัว ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 78,100    ลดปญัหาการ มแีนวกนัร้ัวส้าหรับ กองช่าง
สระประปาบา้นโตนด ปอ้งกันปญัหาบกุรุก 120.00 เมตร บกุรุกที่ กนับริเวณที่

ที่สาธารณะและเด็ก ตามแบบที่ อบต. สาธารณะและ สาธารณะ
จมน้้า หนองงูเหลือมก้าหนด ปญัหาเด็ก

จมน้้าได้
ร้อยละ 70

39 โครงการปรับปรุง เพื่อใหม้ีบาน ปดิ- ปรับปรุงบานระบายน้้า 128,000  ลดปญัหาน้้า ระบบบริหารจัดการน้้า กองช่าง
ซ่อมแซมบานปดิเปดิ เปดิ ประตูระบายน้้า จ้านวน 5 บาน ทว่มขังและ ของบงึปรือแวงดีขี้น
ประตูน้้าเข้าบงึปรือแวง บงึปรือแวงให้ ปญัหา

สามารถใช้งาน ขาดแคลนน้้า
กักเก็บและระบายน้้า ได้ร้อยละ 80
ในบงึปรือแวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการธนาคารน้้า เพื่อบริหารจัดการน้้า ด้าเนินการจัดท้าโครงการ 500,000  ลดปญัหา ระบบการบริหาร กองช่าง
ใต้ดิน ภายในเขตพื้นที่ แก้ไขปญัหา ธนาคารน้้าใต้ดินเพื่อแก้ไข น้้าทว่มขัง จัดการน้้าภายใน
ของต้าบลหนองงูเหลือม น้้าทว่มขัง แก้ไข น้้าทว่มขัง ปญัหา ปญัหาขาด หมู่บา้น ต้าบลดีขึ้น

ปญัหาขาดแคลนน้้า ขาดแคลนน้้า และลดปญัหา แคลนน้้า
น้้าเน่าเสีย และปญัหา

น้้าเทา่เสีย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

41 โครงการปรับปรุงถนนดิน เพื่อใหป้ระชาชน ม.8 1) ถมดินกวา้ง 3.00 ม. 64,300    ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง
เสริมผิวหนิคลุก บา้น มีถนนใช้ในการ ยาว 108.00 ม. หนา ได้รับความ ใช้ในการคมนาคม
นาตาวงษ ์หมู่ที่ 8 คมนาคมได้อย่าง 0.80 เมตร สะดวกในการ ได้อย่างสะดวก
สายทางบา้นนายสมชาย สะดวก 2) เสริมผิวหนิคลุกกวา้ง สัญจรไปมา

3.00 ม. ยาว 108.00 เพิ่มขึ้น 80%
ม. หนา 0.10 เมตร

42 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ม. ถนน คสล. กวา้ง 5.00 302,500 302,500 ประชาชน ประชาชนได้รับ การช่าง
คสล. บา้นหนองแดง 15  มีถนนใช้ในการ เมตร ยาว 110.00 ได้รับความ ความสะดวกใน
หมู่ที่ 15 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
นายด้ารงค์ ถึง บา้น สะดวก สัญจรไปมา หมู่บา้นและต้าบล
นายจักรพนัธ ์เทพนอก เพิ่มขึ้น 80%

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อใหป้ระชาชน ม. ขนาดทอ่ คสล.Ø0.60 20,000    ประชาชน ประชาชนได้รับ การช่าง
คสล.Ø0.60 เมตร 15  มีถนนใช้ในการ เมตร จ้านวน 8 ทอ่น ได้รับความ ความสะดวกใน
บา้นหนองแดง หมู่ที่ 15 คมนาคมได้อย่าง พร้อมร้ือผิวจราจร สะดวกในการ สัญจรไปมาภายใน
สายทางเข้าหมู่บา้น สะดวก คอนกรีต สัญจรไปมา หมู่บา้นและต้าบล
หนองแดง เพิ่มขึ้น 80%

44 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. 764,000  ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง
คสล. บา้นโพธิป์รือแวง ม.13 มีถนนใช้ในการ ยาว 395 เมตร หนา ได้รับความ ใช้ในการคมนาคม
สายทางบา้นย่าแปลก คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกในการ ได้อย่างสะดวก
ต.หนองงูเหลือม สะดวก สัญจรไปมา
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มขึ้น 80%
จังหวดันครราชสีมา

45 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยาง กวา้ง 5.00 1,125,000  ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
ลาดยาง บา้นสวาสด์ิ ม.6 มีถนนใช้ในการ เมตร ยาว 865.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 6 สายทางโรงสี คมนาคมได้อย่าง หนา 0.04 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
ตานาย  ต.หนองงูเหลือม สะดวก การสัญจร
อ.เฉลิมพระเกียรติ ไปมาเพิ่มขึ้น
จ.นครราชสีมา ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการปรับปรุง เพื่อใหม้ีสนามส้าหรับ ปลูกหญ้าขนาดกวา้ง 147,000 ประชาชนมี มีสถานที่ส้าหรับ กองช่าง
สนามหน้าส้านักงาน ใหป้ระชาชนใช้ในการ 60.00 เมตร ยาว 70.00 ความพงึ ออกก้าลังกายและ
อบต.หนองงูเหลือม ออกก้าลังกายและ เมตร  หรือมีพื้นที่ พอใจ ท้ากิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน ไม่น้อยกวา่ 4,200 ตร.ม. ร้อยละ 80 ร่วมกัน
ตามแบบ อบต. 
หนองงูเหลือม ก้าหนด

47 โครงการปรับปรุง เพื่อใช้ในการเก็บ ปรับปรุงอาคารส้านักงาน 500,000 หอ้งเก็บ มีสถานที่ส้าหรับ กองช่าง
อาคารส้านักงาน เอกสารส้านักงาน ตามแบบ อบต. เอกสาร เก็บเอกสารส้านักงาน

อบต.หนองงูเหลือม หนองงูเหลือม ก้าหนด ส้านักงาน จ้านวน 1 หอ้ง
จ้านวน 
1 หอ้ง

48 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ 150,000 สถานที่ มีสถานส้าหรับ กองช่าง
โรงจอดรถ ซ่อมแซมอาคาร โดยการกั้นหอ้งเก็บพสัดุ จอดรถ จอดรถและใช้ใน

โรงจอดรถ เปล่ียนฝ้าเพดานและประตู จ้านวน กิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน
ตามแบบที่ อบต. 1 แหง่
หนองงูเหลือม ก้าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง เพื่อติดต้ังระบบ  -เปล่ียนสายเมน จากเดิม 200,000 ลดปญัหา มีกระแสไฟฟา้เพยีงพอ กองช่าง

ระบบไฟฟา้ส้านักงาน สายเมนไฟฟา้ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน กระแสไฟฟา้ ในการท้างานและลด

ภายนอกอาคาร ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ขัดข้องได้ ผลเสียที่เกิดขึ้นกับ

และปรุงปรุงระบบ เปน็สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ภายใน อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟา้

สายปอ้นภายใน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร อาคาร

ส้านักงาน  - เพิ่มจ้านวนเสาไฟเพื่อ ส้านักงาน

รับสายไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ได้เพิ่มขึ้น

 - ตรวจสอบแก้ไข ร้อยละ 80

จุดเชื่อมต่อของสายไฟ

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม้ีไฟฟา้ส่อง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง 200,000 ประชาชน มีไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน กองช่าง

บา้นโนนกราด หมู่ที่ 1 สวา่งรายทาง รายทางภายในหมู่บา้น มีความ หมู่บา้นท้าใหผู้้ที่

ใหป้ระชาชนที่สัญจร บา้นโนนกราด หมู่ที่ 1 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได้รับความสะดวก ต่อระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา้นโนนกราด แสงสวา่ง

หมู่ที่ 1 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม้ีไฟฟา้ส่อง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง 380,000 ประชาชน มีไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน กองช่าง

บา้นสวาสด์ิ หมู่ที่ 5 สวา่งรายทาง รายทางภายในหมู่บา้น มีความ หมู่บา้นท้าใหผู้้ที่

ใหป้ระชาชนที่สัญจร บา้นสวาสด์ิ หมู่ที่ 5 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได้รับความสะดวก ต่อระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา้นสวาสด์ิ แสงสวา่ง

หมู่ที่ 5 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม้ีไฟฟา้ส่อง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง 800,000 ประชาชน มีไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน กองช่าง

บา้นนาตาวงษ ์หมู่ที่ 8 สวา่งรายทาง รายทางภายในหมู่บา้น มีความ หมู่บา้นท้าใหผู้้ที่

ใหป้ระชาชนที่สัญจร บา้นนาตาวงษ ์หมู่ที่ 8 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได้รับความสะดวก ต่อระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา้นนาตาวงษ ์ แสงสวา่ง

หมู่ที่ 8 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม้ีไฟฟา้ส่อง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง 220,000 ประชาชน มีไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน กองช่าง

บา้นสลักได หมู่ที่ 14 สวา่งรายทาง รายทางภายในหมู่บา้น มีความ หมู่บา้นท้าใหผู้้ที่

ใหป้ระชาชนที่สัญจร บา้นสลักได หมู่ที่ 14 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได้รับความสะดวก ต่อระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา้นสลักได แสงสวา่ง

หมู่ที่ 14 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหม้ีไฟฟา้ส่อง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง 600,000 ประชาชน มีไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน กองช่าง

หนองแดง หมู่ที่ 15 สวา่งรายทาง รายทางภายในหมู่บา้น มีความ หมู่บา้นท้าใหผู้้ที่

ใหป้ระชาชนที่สัญจร บา้นหนองแดง หมู่ที่ 15 พงึพอใจ สัญจรไปมามีความ

ได้รับความสะดวก ต่อระบบ สะดวกและปลอดภยั

และปลอดภยั ไฟฟา้

บา้นหนองแดง แสงสวา่ง

หมู่ที่ 15 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมการรักษาความปลอดภยัและทรัพย์สิน

 
 1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการใหค้วาม เพื่อใหก้ารช่วยเหลือม ประชาชนต าบล 90,000 ประชาชนที่อยู่ใน ประชาชนที่อยู่ใน กองสวสัดิการ
ช่วยเหลือประชาชน ประชาชนที่อยู่ใน หนองงูเหลือม ครอบครัวยากจน ครอบครัวที่ฐานะ สังคม

ด้านการส่งเสริมและ ครอบครัวที่มีฐานะ ขาดแคลนปจัจัย ยากจน รายได้ไม่

พฒันาคุณภาพชีวติ ยากจน รายได้ไม่ พื้นฐานอยู่อย่าง เพยีงพอเล้ียงชีพ
เพยีงพอเล้ียงชีพ ยากล าบาก มี อยู่อย่างยากล าบาก
ยากล าบาก คุณภาพชีวติ ขาดแคลน ปจัจัย
ขาดแคลนปจัจัย ที่ดีขึ้น พื้นฐานได้รับการ
พื้นฐานใหส้ามารถ ช่วยเหลือใหส้ามารถ
ด ารงชีพได้ เข้าถึงปจัจัยพื้นฐาน

ด ารงชีพได้อย่าง
ปกติสุข

2 โครงการช่วยเหลือ เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ 50,000 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร กองสวสัดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ ผู้ด้อยโอกาสต าบล และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาสที่ สังคม
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผล ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ หนองงูเหลือม ที่ได้รับผลกระทบ ได้รับผลกระทบจาก
กระทบจากการ ผลกระทบจากการ จากการระบาด การระบาดของโรค
ระบาดของโรคติดเชื้อ ระบาดของโรค ของโรคติดเชื้อ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ไวรัสโคโรนา 2019 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไวรัสโคโรนา 2019(โควดิ 19)
(โควดิ 19) 2019 (โควดิ 19) 2019 (โควิด 19)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือยกระสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทอ่งเที่ยว
 
 1.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาส่งเสริม เพื่อเปน็การอนุรักษ์ ใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชน 30,000 ผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ

ความรู้ด้านศาสนพธิี และสืบทอด ศาสน ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ กิจกรรม ประชาชน ร่วม
และประเพณีทอ้งถิ่น พธิแีละประเพณี ศาสนพธิแีละประเพณี มีความรู้ กิจกรรมเรียนรู้

ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ ทอ้งถิ่น ความเข้าใจ ศาสนพธิแีละ
สืบไป และมีความ ประเพณีทอ้งถิ่น

พงึพอใจ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

2 โครงการอนุรักษ์ เพื่อเปน็การอนุรักษ์ ใหเ้ด็ก เยาวชน 20,000 ผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชน กองการศึกษาฯ
ส่งเสริมศิลปะ ศิลปวฒันธรรม ประชาชนร่วมกิจกรรม กิจกรรม และประชาชนมี
วฒันธรรม จารีต จารีตประเพณีและ เรียนรู้ ศิลปวฒันธรรม มีความ ส่วนร่วมในการ
ประเพณีและภมูิ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  จารีตประเพณีและ พงึพอใจ สืบสานอนุรักษ์
ปญัญาทอ้งถิ่น ใหค้งอยู่สืบไป ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น เช่น ไม่น้อยกวา่ ศิลปวฒันธรรม

ดนตรีไทย ฯ ร้อยละ 80 จารีตประเพณี
และภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

 
 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมให้ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 15,000 15,000 คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัด

ความรู้ทางกฏหมาย และวิธีการท างานที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส.อบต. สภาองค์การบริหาร

เกี่ยวกับการเสริมสร้าง สุจริตโปร่งใสใหค้ณะ องค์การบริหารส่วนต าบล หวัหน้าส่วน ส่วนต าบลหนองงูเหลือม

การปอ้งกันและ ผู้บริหาร สมาชิกสภา หนองงูเหลือม หวัหนา้ ราชการ หวัหน้าส่วนราชการ

ปราบปรามการทจุริต องค์การบริหารส่วน ส่วนราชการ พนกังานส่วนต าบล พนักงานส่วน พนักงานส่วนต าบล

ในการปฏบิติังาน ต าบลหนองงูเหลือม และพนกังานจ้างของ ต าบลและ และพนักงานจ้าง

หวัหนา้ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร

พนกังานส่วนต าบลและ หนองงูเหลือม ของ อบต. ส่วนต าบลหนองงูเหลือม

พนกังานจ้างขององค์การ หนองงูเหลือม มีความรู้ทางกฎหมาย

บริหารส่วนต าบล มีความรู้ทาง

หนองงูเหลือม ด้านกฎหมาย

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอ่ืน ๆ

   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

 
 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอบรมเจ้า เพื่อใหเ้จ้าพนกังานผู้ เจ้าพนกังานผู้ด าเนนิการ 30,000 เจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานผู้เข้ารับ ส านักปลัด
พนักงานผู้ด าเนินการ ด าเนนิการเลือกต้ัง เลือกต้ัง จ านวน 187 คน ผู้เข้ารับ การอบรมมีความรู้
เลือกต้ัง ในการเลือกต้ัง เข้าใจขั้นตอนการ การฝึกอบรม ความเข้าใจบทบาทและ
สมาชิกสภาองค์การ ปฏบิติังาน และเพื่อให้ มีความเข้าใจ หน้าที่ของตนเองตาม
บริหารส่วนต าบลหรือ เกดิความสุจริต โปร่งใส บทบาท กฎหมาย ประกาศ
ผู้บริหารองค์การบริหาร ในการปฏบิติัหนา้ที่ และหน้าที่ ระเบยีบ และค าส่ัง ของ
ส่วนต าบล เพิ่มขึ้น คณะกรรมการการ
หนองงูเหลือม ร้อยละ 80 เลือกต้ัง ในการปฏบิติั

หน้าที่เจ้าพนักงานผู้
ด าเนินการเลือกต้ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอ่ืน ๆ

   5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

งบประมาณ
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)   2565   (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กว้าง 2,067,500      ประชาชนได้รับ ประชาชนมถีนน กองช่าง

บา้นประกายปรง หมู่ที่ 7  มถีนนใช้ใน 4 เมตร ยาว ความสะดวกใน ใช้ในการคมนาคม
สายทางโนนแค ต.หนองงูเหลือม การคมนาคมได้ 1,075 เมตร การสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก
อ.เฉลิมพระเกยีรติ อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ
เชื่อมต่อ ต.บา้นโพธิ ์อ.เมอืง 80%

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 6,325,200 ประชาชน ประชาชน กองช่าง
บา้นโนนหมนั หมู่ที่ 9 ถึง ใช้ในการสัญจร 5 เมตร ยาว พงึพอใจ สามารถใช้
หา้แยกโตนด หมู่ที่ 10 ต าบล ไปมาอย่าง 2,259 เมตร ร้อยละ ถนนสัญจร
หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกยีรติ สะดวก หนา 0.15 เมตร 80 ไปมาอย่าง
เชื่อมต่อ ต.บา้นโพธิ ์อ.เมอืง สะดวก

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน เพื่อใหป้ระชาชน กว้าง 4.00 เมตร 490,000       ประชาชน ประชาชนมถีนนใช้ กองช่าง
คสล.โดยการเสริมลาดยางทบั ม.3 มถีนนใช้ในการ ยาว 350.00 ม. ได้รับความ ในการคมนาคม
บา้นรวง หมู่ 3 ต.หนองงูเหลือม คมนาคมได้อย่าง หนา 0.05 ม. สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางซุ้มประตูวัดรวง สะดวก การสัญจร
ต่อจากถนนลาดยาง ไปมาเพิ่มขึ้น
เชื่อม บา้นขาม หมู่ที่ 9 ร้อยละ 80
ต.โตนด อ.โนนสูง

4 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยาง 10,480,700  10,480,700    ประชาชนได้รับ ประชาชนได้ กองช่าง
ลาดยางรอบบงึปรือแวง ในต าบลมี กว้าง 5.00 เมตร ความสะดวกใน รับความสะดวก
ต าบลหนองงูเหลือม ถนนส าหรับใช้ ยาว 2,380 ม. การสัญจรไปมา ในการสัญจร
อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ ในการคมนาคม หนา 0.05 เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ไปมาภายใน

ได้อย่างสะดวก 80% หมู่บา้นและต าบล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ

   1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
 แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 8

ส าหรับ  โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)   2565 (บาท)

5 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อลดปญัหาน้ า วางทอ่ระบายน้ า 2,768,000 สามารถ ระบบการ กองช่าง
สายทางศาลาประชาคม ทว่มขัง ช่วย คสล. ชั้น 3 ขนาด ระบายน้ า ระบายน้ าดีขึ้น
เชื่อมคลองอีสานเขียว ระบายน้ า เส้นผ่าศูนย์กลาง ทว่มขังได้ ลดปญัหาน้ า
หมู่ 9 บา้นโนนหมัน 0.60 เมตร เพิ่มขึ้น ทว่มขัง
ต าบลหนองงูเหลือม จ านวน 1,440 ร้อยละ 80
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ทอ่น
จังหวดันครราชสีมา

6 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกวา้ง 4.00 ม. 1,325,000      ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนใช้ในการ ยาว 690.00 ม. ได้รับความ ความสะดวกใน
บา้นนาตาวงษ ์หมู่ที่ 8 คมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 ม. สะดวกในการ การสัญจรไปมา
สายทางนาม่อง สะดวก สัญจรไปมา ภายในหมู่บา้น

เพิ่มขึ้น 80% และต าบล
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 1,066,000 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นโพธิน์้อย หมู่ที่ 12 มีถนนใช้ในการ 5.00 เมตร ยาว ได้รับความ ความสะดวกใน
สายทางจากถนนลาดยาง คมนาคมได้อย่าง 410.00 เมตร สะดวกในการ การสัญจรไปมา
ซอยหนองกระโดน ถึงจุด สะดวก หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา ภายในหมู่บา้น
เชื่อมต่อ บา้นเสม็ด เพิ่มขึ้น 80% และต าบล

รายละเอียดโครงการพฒันา
 แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 8
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในงานกจิกรรม จดัซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ 40,000 ส านักปลัด

(ส านักปลัด) ต่างๆ ขนาด 74×75×180
จ านวน 20 ตัว
ตัวละ 2,000 บาท

2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่ใช้ในการพน่ยา เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองพน่ยาฆ่า 15,000 ส านักปลัด
(ส านักปลัด) ฆ่าเชื้อโควิด เชื้อโควิด 

3 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพือ่ใช้ในกจิกรรมต่างๆ เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 25,000 กอง
และวิทยุ ของผู้สูงอายุ พร้อมอปุกรณ์ สวัสดิการฯ

4 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือโต๊ะพบั โต๊ะเอนกพบัประสงค์ 16,500     กอง
เอนกประสงค์ จ านวน ๑๐ ตัว (ตัวละ สวัสดิการฯ
ขนาด 60x150x75 ซม. ๑,๖๕๐ บาท)

5 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือพดัลมโคจร พดัลมโคจร จ านวน ๕ ตัว 7,500 กอง
ขนาด ๑6 นิ้ว ตัวละ ๑,5๐๐ บาท สวัสดิการฯ

6 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จดัซ้ือพดัลมติดผนัง พดัลมติดผนัง จ านวน 4 ตัว 6,000 กอง
ขนาด ๑๖ นิ้ว ตัวละ 1,500 บาท สวัสดิการฯ

7 งบเฉพาะการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่ผลิตน้ าประปา เพือ่จดัซ้ือปัม้น้ าหอยโขง่ 20,600 กจิการประปา
กจิการประปา 3 แรงม้า 1 เฟส

จ านวน 2 เคร่ือง

บญัชีครุภัณฑ์
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา
งบประมาณ
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 งบเฉพาะการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่ผลิตน้ าประปา เพือ่จดัซ้ือปัม้น้ าหอยโขง่ 22,200 กจิการประปา

กจิการประปา 3 แรงม้า 3 เฟส
จ านวน 2 เคร่ือง

9 งบเฉพาะการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่ผลิตน้ าประปา เพือ่จดัซ้ือปัม้น้ าหอยโขง่ 17,800        กจิการประปา
กจิการประปา 5 แรงม้า 1 เฟส

จ านวน 1 เคร่ือง
10 งบเฉพาะการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในงานกจิการ เพือ่จดัซ้ือรถขดุ ขนาด 1,602,000   กจิการประปา

กจิการประปา ประปา แรงม้า 29.30(HP)

11 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ เพือ่ใช้ในงานป้องกนั จดัซ้ือวิทยส่ืุอสารเคล่ือนที่ 60,000        งานป้องกนัฯ
สงบภายใน วิทยุ 5 วัตต์ จ านวน 5 เคร่ือง ส านักปลัด
(ส านักปลัด) เคร่ืองละ 12,000 บาท

12 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพือ่ใช้ในงานป้องกนั เพือ่จดัซ้ือเล่ือยยนต์ ขนาด 15,000        งานป้องกนัฯ
สงบภายใน ก าลัง 0.8 แรงม้า ส านักปลัด
(ส านักปลัด) แผ่นบังคับโซ่ 11.5 นิ้ว

จ านวน 1 เคร่ือง
13 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในงานป้องกนั เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองเชื่อมไฟฟา้ 10,000        งานป้องกนัฯ

สงบภายใน ระบบอนิเวอร์เตอร์ ขนาด ส านักปลัด
(ส านักปลัด) 300 แอมป์ จ านวน 

1 เคร่ือง

บญัชีครุภัณฑ์
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา
งบประมาณ
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการป้องกนั เพือ่จดัซ้ือแท่นตัดไฟเบอร์ 10,000        งานป้องกนัฯ

สงบภายใน ขนาด 14 นิ้ว จ านวน ส านักปลัด
(ส านักปลัด) 1 เคร่ือง

15 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพือ่ใช้ในงานป้องกนั เพือ่จดัซ้ือสว่านไฟฟา้แบบ 4,500          งานป้องกนัฯ
สงบภายใน กระแทก 5/8 นิ้ว จ านวน ส านักปลัด
(ส านักปลัด) 1 เคร่ือง

16 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ ส าหรับใช้ในราชการของ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 854,000     854,000      ส านักปลัด
(ส านักปลัด) และขนส่ง อบต.หนองงูเหลือม จ านวน 1 คัน

บญัชีครุภัณฑ์
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา
งบประมาณ
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