
                     
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

(พ.ศ. ๒561 – ๒๕๖5) 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 9 

 
 
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 9 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 9 
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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 9 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 
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

  1.1 แผนงานการเกษตร
  1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา 41 25,725,300 41 25,725,300
  1.3 แผนงานเคหะชุมชน

 รวม 0 0 41 25,725,300 41 25,725,300
2) ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสงัคม
การรักษาความปลอดภัยและ
ทรัพยส์นิ
  2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
  2.2 แผนงานสาธารณสุข
  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
  2.4 พฒันางานปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว
  3.1 แผนงานระดับกอ่นวัยเรียน
และประถมศึกษา
  3.2 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่น
  3.3 แผนงานกฬีาและนนัทนาการ

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 5 ปียุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม ฉบับที ่9

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

งบประมาณ 
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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
 5.3 แผนงานเคหะชุมชน

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งส้ิน 0 0 0 0 0 0 0 0 41 25,725,300 41 25,725,300

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม ฉบับที ่9

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 โครงการขุดลอกเหมือง เพื่อใหป้ระชาชนมี สภาพเดิม 234,100 ลดปญัหา มีระบบการ กองช่าง
บา้นรวง หมู่ที่ 3 น้้าใช้ในการเกษตร กว้างบน 3.00 เมตร น้้าทว่มขัง ระบายน้้าดีขึ้น
สายทางสวนนายเต็ม อย่างเพยีงพอและ ยาว 105.00 ม. ลึก 1.00 ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง

ช่วยระบายน้้า เมตร สภาพทีต้่องการ
ลดปญัหาน้้าทว่มขัง กว้างบน 3.50 เมตร

ยาว 105.00 เมตร ลึกรวม
1.50 เมตร วางท่อ คสล.
ชั้น3 ขนาด Ø1.00 เมตร
จ้านวน 70.00 ท่อน
พร้อมบ่อพกัจ้านวน 2 บ่อ
พร้อมฝา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9

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 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 152,700 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 มีถนนใช้ในการ ยาว  97.00  เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
บ้านโนนกราด หมู่ที ่1 คมนาคมได้อย่าง หนา  0.15  เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางบ้านนาง สะดวก การสัญจร
วันเพ็ญ พรมงูเหลือม ไปมาเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80
2 โครงการกอ่สร้าง เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม รางระบายน้้ากวา้ง 0.50 ม. 82,800 ลดปัญหา มีระบบการ กองช่าง

รางระบายน้้า ขัง ช่วยระบายน้้า ยาว 52.00 ม. ลึก 0.50 ม. น้้าท่วมขงั ระบายน้้าดีขึ้น
บ้านโนนกราด  หมู่ที ่1 บา้นโนนกราด บอ่พกัพร้อมฝา จ้านวน ได้ร้อยละ 80 ลดปัญหาน้้าท่วมขงั
สายทางจากบ้านนางสี หมู่ที่ 1  3.00 บอ่ พร้อมติดต้ังปา้ย

โครงการ (ตามแบบ
อบต. หนองงูเหลือมก้าหนด)

3 โครงการก่อสร้างทอ่ เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม วางทอ่ คสล. ชั้น3 ขนาด 125,000 ลดปญัหา มีระบบการ กองช่าง
ระบายน้้า บา้น ขัง ช่วยระบายน้้า Ø1.00 เมตร จ้านวน  น้้าทว่มขัง ระบายน้้าดีขึ้น
หนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 บา้นหนองงูเหลือม 12.00 ทอ่น พร้อมโครงสร้าง ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
สายทางคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 2 คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม

ติดต้ังบานระบายน้้า 2 จุด
พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ
ตามแบบ อบต.หนองงูเหลือม
ก้าหนด

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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 โครงการก่อสร้างราง เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 342,000 ลดปญัหา มีระบบการ กองช่าง
ระบายน้้า บ้าน ขัง ช่วยระบายน้้า 235.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร น้้าทว่มขัง ระบายน้้าดีขึ้น
หนองงูเหลือม หมู่ที ่2 บา้นหนองงูเหลือม บอ่พกัพร้อมฝา จ้านวน ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
สายทางบ้านนายอ่อน หมู่ที่ 2 5.00 บอ่ พร้อมติดต้ังปา้ย

โครงการ (ตามแบบ อบต.
หนองงูเหลือมก้าหนด

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 153,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 มีถนนใช้ในการ ยาว 73.00 เมตร หนาเฉล่ีย ได้รับความ ในการคมนาคม
บ้านหนองงูเหลือม  คมนาคมได้อย่าง 0.15เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
หมู่ที ่2  สายทางบ้าน สะดวก การสัญจร
นางโสภณ  เปล่ียนโพธิ์ ไปมาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80
6 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 78,200 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

เสริมผิว คสล. บ้าน ม.2 มีถนนใช้ในการ ยาว 26.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
หนองงูเหลือม หมู่ที ่2 คมนาคมได้อย่าง หนา 0.15  เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางบ้านนายอ่อน สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

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 โครงการก่อสร้างราง เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม กว้าง 0.50 เมตร ยาว 97,600 ลดปญัหา ครวเรือนมีระบบการ กองช่าง

ระบายน้้า บ้าน ขัง ช่วยระบายน้้า 60.00 เมตร ลึก 0.50 น้้าทว่มขัง ระบายน้้าดีขึ้น

พระวังหาร  หมู่ที ่4 บา้นพระวงัหาร เมตร บ่อพักพร้อมฝา ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง

สายทางบ้าน หมู่ที่ 4 จ้านวน 3.00 บ่อ
นายสมชาย ช้อยขนุทด

8 โครงการก่อสร้างราง เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม รางระบายน้้า กวา้ง 0.50 ม. 150,000 ลดปญัหา ครวเรือนมีระบบการ กองช่าง
ระบายน้้าบา้นพระวงัหาร ขัง ช่วยระบายน้้า ยาว 89.00 เมตร ลึก 0.50 น้้าทว่มขัง ระบายน้้าดีขึ้น
หมู่ที่ 4 สายทางจากบา้น บา้นพระวงัหาร เมตร พร้อมบอ่พกั จ้านวน ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
นางทองค้า ช้อยขุนทด หมู่ที่ 4 7 บอ่ พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ
ถึง ร้านนายศักดา (ตามแบบ อบต.หนองงูเหลือม
น้อยโคกสูง ก้าหนด)

9 โครงการวางท่อ เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม วางท่อขนาด Ø1.20 เมตร 35,400 ลดปญัหา ครวเรือนมีระบบการ กองช่าง

ระบายน้้า บ้าน ขัง ช่วยระบายน้้า จ้านวน 6.00 ท่อน พร้อม น้้าทว่มขัง ระบายน้้าดีขึ้น

พระวังหาร  หมู่ที ่4 บา้นพระวงัหาร ติดต้ังป้ายโครงการ ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง

สายทางโนนแค หมู่ที่ 4 (ตามแบบ อบต.หนองงูเหลือม
ก้าหนด)

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

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 โครงการปรับปรุงถนน เพือ่ให้ประชาชน โดยเสริมหินคลุกขนาด 440,500 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

เสริมผิวหินคลุก บ้าน ม.5 มีถนนใช้ในการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว ได้รับความ ในการคมนาคม
สวาสด์ิ หมู่ที5่ สายทาง คมนาคมได้อย่าง 600.00 เมตร หนาเฉล่ีย สะดวกใน ได้อยา่งสะดวก
คลองจาน สะดวก 0.10เมตร การสัญจร

ไปมาเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80

11 โครงการวางท่อ เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม วางท่อขนาดØ 0.60 7,900 ลดปัญหา ครวเรือนมีระบบการ กองช่าง

ระบายน้้า บ้าน ขัง ช่วยระบายน้้า เมตร จ้านวน 6.00 ท่อน น้้าท่วมขงั ระบายน้้าดีขึ้น
สวาสด์ิ  หมู่ที ่5 บา้นสวาสด์ิ หมู่ที่ 5 ได้ร้อยละ 80 ลดปัญหาน้้าท่วมขงั
สายทางเหมืองตายา 

12 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง 5.00 เมตร 57,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นสวาสด์ิ หมู่ 6 ม.6 มีถนนใช้ในการ ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 ได้รับความ ในการคมนาคม
สายทางบา้นนางสุภาพร คมนาคมได้อย่าง เมตร สะดวกใน ได้อยา่งสะดวก
ไพราม และบา้นนาง สะดวก การสัญจร
มาติกา สกุลกัญจนา ไปมาเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

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 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม วางทอ่ขนาดØ 1.20 เมตร 498,500 ลดปญัหา ครวเรือนมีระบบการ กองช่าง
บา้นสวาสด์ิ หมู่ที่ 6 ขัง ช่วยระบายน้้า จ้านวน 100.00 ทอ่น น้้าทว่มขัง ระบายน้้าดีขึ้น
สายทางเหมืองคลองจาน บา้นสวาสด์ิ หมู่ที่ 6 พร้อมโครงสร้าง คสล. ลงดินไม่ ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
บริเวณหน้าวดัพระวงัหาร น้อยกวา่ 450.00 ลบ.ม.

พร้อมลงหนิคลุกและปรับเกล่ีย

14 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 151,800 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 มีถนนใช้ในการ ยาว 48.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม

บา้นประกายปรง หมู่ 7 คมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.15เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก

สายทางซอยเจริญสุข สะดวก การสัญจร
ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

15 โครงการก่อสร้างราง เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วม กว้าง 0.50 ม. ยาว 97.00 137,100 ลดปญัหา ครวเรือนมีระบบการ กองช่าง

ระบายน้้า บา้นนาตาวงษ์ ขงั ช่วยระบายน้้า เมตร ลึก 0.50 เมตร น้้าทว่มขัง ระบายน้้าดีขึ้น

หมู่ที่ 8 สายทางหน้าวดั บ้านนาตาวงษ์ บ่อพักพร้อมฝา จ้านวน ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง

โนนนางแก้ว ถึงบา้น หมู่ที ่8 3.00 บ่อ พร้อมติดต้ังป้าย
นางแต้ม หมอนกลาง โครงการ (ตามแบบ อบต.

หนองงูเหลือม ก้าหนด)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9

งบประมาณ

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 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 228,900 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 มีถนนใช้ในการ ยาว 150.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม

บ้านนาตาวงษ์  หมู่ที ่8 คมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.15เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก

สายทางน้้าบ่อ ถงึ สะดวก การสัญจร

บ้านนายอยู่ คงฤทธิ์ ไปมาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

17 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 208,200 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

เสริมผิวคอนกรีตเหล็ก ม.9 มีถนนใช้ในการ ยาว 79 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม

บ้านโนนหมัน  หมู่ที ่9 คมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.15เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก

สายทางบ้านลีลาวดี สะดวก การสัญจร
ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

18 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 120,900 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
เสริมผิวคอนกรีตเหล็ก ม.9 มีถนนใช้ในการ ยาว 86.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
บ้านโนนหมัน  หมู่ที ่9 คมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.15เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางบ้านนาย สะดวก การสัญจร
เด่นด้ารงค์ ชอบเกาะ ไปมาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

10 



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)

19 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 192,900 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
เสริมผิว คสล. ม.10 มีถนนใช้ในการ ยาว 125.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
บ้านโตนด  หมู่ที ่10 คมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.15เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางบ้านชุติมา สะดวก การสัญจร
ค้าภีระ ไปมาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80
20 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 214,600 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ดินเสริมผิวหินคลุก ม.11 มีถนนใช้ในการ 345.00 ม. ลงดินหนาเฉล่ีย ได้รับความ ในการคมนาคม
บ้านเสม็ด  หมู่ที ่11 คมนาคมได้อย่าง 0.50 ม. ยาว 200 ม. หรือมี สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางบ้าน สะดวก พื้นที่รวมดินถมไม่น้อยกวา่ การสัญจร
นายบุญชิด ดอกโพธิ์  400.00 ลบ.ม. ลงหนิคลุก ไปมาเพิ่มขึ้น

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว ร้อยละ 80
345.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือ
มีปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกวา่
138.00 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่
ระบายน้้า คสล.ชั้น3 Ø
0.40 ม. จ้านวน 8.00 ทอ่น
พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ
(ตามแบบ อบต.หนองูเหลือมก้าหนด)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

11 



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)

21 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง 4.00 เมตร 114,200 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นเสม็ด หมู่ 11 ม.11 มีถนนใช้ในการ ยาว 55.00 เมตร หนา ได้รับความ ในการคมนาคม
สายทางบา้นยายนาญ คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
เชื่อมบา้นโพธิป์รือแวง สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

22 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 381,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 มีถนนใช้ในการ ยาว 198.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
บา้นโพธิน์้อย หมู่ที่ 12 คมนาคมได้อย่าง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทาง ทางเข้าวดั สะดวก การสัญจร
สมานมิตรด้านทศิ  ไปมาเพิ่มขึ้น
ตะวนัออก ร้อยละ 80

23 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง 3.00 เมตร 45,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นโพธิป์รือแวง ม.13 มีถนนใช้ในการ ยาว 28.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 13 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 เมตร  สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
ยายหอม ปราบงูเหลือม สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

12 



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)

24 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง 3.50 เมตร 69,400 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นโพธิป์รือแวง ม.13 มีถนนใช้ในการ ยาว 40 เมตร หนา 0.15 ม. ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 13 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
นางรุจิ ขาวเวยีง สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80

25 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 432,700 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
เสริมผิวหนิคลุก บา้น ม.14 มีถนนใช้ในการ 1,500 เมตร ลงหนิคลุก กวา้ง ได้รับความ ในการคมนาคม
สลักได หมู่ที่ 14 คมนาคมได้อย่าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางชลประทาน สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร การสัญจร
ถึงท้านบปดิขาด ไปมาเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80
26 โครงการก่อสร้างราง เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วม กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 107 ม. 155,700 ลดปญัหา ครวเรือนมีระบบการ กองช่าง

ระบายน้้า บา้น ขงั ช่วยระบายน้้า ลึก 0.50 เมตร บอ่พกัพร้อมฝา น้้าทว่มขัง ระบายน้้าดีขึ้น
หนองแดง หมู่ที่ 15 จ้านวน 4 บอ่ ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง
สายทางบา้นผู้ใหญ่
สะอ้อน ถึง ศาลา
ประชาคม

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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)

27 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 239,200 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
เสริมผิวหนิคลุก ม.15 มีถนนใช้ในการ 200.00 เมตร ลงดินหนา ได้รับความ ในการคมนาคม
บา้นหนองแดง หมู่ที่ 15 คมนาคมได้อย่าง เฉล่ีย 0.60 เมตร  หรือมีพื้นที่ สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางบา้นหนองแดง สะดวก รวมดินถมไม่น้อยกวา่ 720.00 การสัญจร
จากถนนมิตรภาพไปถึง ลบ.ม. ลงหนิคลุกขนาดกวา้ง ไปมาเพิ่มขึ้น
โรงงานท้าหลังคาเหล็ก 6.00 เมตร ยาว 200.00 ม. ร้อยละ 80

หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณ
หนิคลุกรวมไม่น้อยกวา่
120.00 ลบ.ม. 

28 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง 4.00 เมตร 490,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นพระวงัหาร ต้าบลหนองงูเหลือม ยาว 240.00 เมตร หนา ของบ (อบจ.) ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 4 สายทางบา้น และต้าบลใกล้เคียง 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
พระวงัหาร ต้าบล มีถนนใช้ในการ การสัญจร ภายในหมู่บา้นและ
หนองงูเหลือม สัญจรไป - มา ได้อย่าง ไปมาเพิ่มขึ้น ต้าบล
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ สะดวก ร้อยละ 80
เชื่อมต่อบา้นขาม
ต้าบลโตนด อ้าเภอโนนสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

14 



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 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบ ซ่อมแซมระบบการผลิตน้้า 289,000 ประชาชน น้้าประปามีความ กองช่าง
ประปา บา้นโนนกราด การผลิตน้้าประปา ประปา ซ่อมแซมทอ่ส่งจ่าย ความพงึพอใจ สะอาดขึ้นและเพยีงพอ
หมู่ที่ 1 ใหส้ะอาดถูกสุขอนามัย น้้าประปา เพิ่มขึ้น ต่อความต้องการ

และเพยีงพอต่อความ ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่
ต้องการของประชาชน ต้าลหนองงูเหลือม

30 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบ ซ่อมแซมระบบการผลิตน้้า 200,000 ประชาชน น้้าประปามีความ กองช่าง
ประปา บา้นโตนด การผลิตน้้าประปา ประปา ซ่อมแซมทอ่ส่งจ่าย ความพงึพอใจ สะอาดขึ้นและเพยีงพอ
หมู่ที่ 10 ใหส้ะอาดถูกสุขอนามัย น้้าประปา เพิ่มขึ้น ต่อความต้องการ

และเพยีงพอต่อความ ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่
ต้องการของประชาชน ต้าลหนองงูเหลือม

31 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบ ซ่อมแซมระบบการผลิตน้้า 200,000 ประชาชน น้้าประปามีความ กองช่าง
ประปา บา้นเสม็ด การผลิตน้้าประปา ประปา ซ่อมแซมทอ่ส่งจ่าย ความพงึพอใจ สะอาดขึ้นและเพยีงพอ
หมู่ที่ 11 ใหส้ะอาดถูกสุขอนามัย น้้าประปา เพิ่มขึ้น ต่อความต้องการ

และเพยีงพอต่อความ ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่
ต้องการของประชาชน ต้าลหนองงูเหลือม

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9

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)

32 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบ ซ่อมแซมระบบการผลิตน้้า 200,000 ประชาชน น้้าประปามีความ กองช่าง
ประปา บา้นโนนหมัน การผลิตน้้าประปา ประปา ซ่อมแซมทอ่ส่งจ่าย ความพงึพอใจ สะอาดขึ้นและเพยีงพอ
หมู่ที่ 9 ใหส้ะอาดถูกสุขอนามัย น้้าประปา เพิ่มขึ้น ต่อความต้องการ

และเพยีงพอต่อความ ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่
ต้องการของประชาชน ต้าลหนองงูเหลือม

33 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบ ซ่อมแซมระบบการผลิตน้้า 200,000 ประชาชน น้้าประปามีความ กองช่าง
ประปา บา้นโพธิป์รืแวง การผลิตน้้าประปา ประปา ซ่อมแซมทอ่ส่งจ่าย ความพงึพอใจ สะอาดขึ้นและเพยีงพอ
หมู่ที่ 13 ใหส้ะอาดถูกสุขอนามัย น้้าประปา เพิ่มขึ้น ต่อความต้องการ

และเพยีงพอต่อความ ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่
ต้องการของประชาชน ต้าลหนองงูเหลือม

34 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบ ซ่อมแซมระบบการผลิตน้้า 200,000 ประชาชน น้้าประปามีความ กองช่าง
ประปา บา้นหนองแดง การผลิตน้้าประปา ประปา ซ่อมแซมทอ่ส่งจ่าย ความพงึพอใจ สะอาดขึ้นและเพยีงพอ
หมู่ที่ 15 ใหส้ะอาดถูกสุขอนามัย น้้าประปา เพิ่มขึ้น ต่อความต้องการ

และเพยีงพอต่อความ ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่
ต้องการของประชาชน ต้าลหนองงูเหลือม

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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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 โครงการขยายเขต เพื่อขยายเขตการให้ ขนาดทอ่เมน ขนาด 110 มม. 496,000 ประชาชนมี พื้นที่ในต้าบล กองช่าง
ทอ่เมนประปา บา้น บริการน้้าประปา ระยะทาง 850.00 เมตร ความพงึพอใจ หนองงูเหลือมมี
พระวงัหาร หมู่ที่ 4 แก่ประชาชน พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ ในการให้ น้้าประปาสะอาด

บา้นพระวงัหาร บริการ และเพยีงพอต่อความ
หมู่ที่ 4 เพิ่มขึ้น ต้องการของประชาชน

ร้อยละ 80

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 9
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 (บาท)
2562 
(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างระบบประปา 4,499,000 ประชาชนมี ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ต้าบลหนองงูเหลือม ผิวดินขนาดใหญ่มาก ความพงึพอใจ ส้าหรับอปุโภค

บา้นโพธิน์้อย หมู่ที่ 12 มนี้้าเพื่อใช้ในการ จ้านวน 1 แหง่ เพิ่มขึ้น อย่างเพยีงพอ

ต้าบลหนองงูเหลือม อปุโภคอย่าง ร้อยละ 80 %

อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ เพยีงพอ

จังหวดันครราชสีมา

2 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างระบบประปา 4,391,000 ประชาชนมี ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ต้าบลหนองงูเหลือม ผิวดินขนาดใหญ่มาก ความพงึพอใจ ส้าหรับอปุโภค

บา้นหนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 มนี้้าเพื่อใช้ในการ จ้านวน 1 แหง่ เพิ่มขึ้น อย่างเพยีงพอ

ต้าบลหนองงูเหลือม อปุโภคอย่าง ร้อยละ 80 %

อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ เพยีงพอ

จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพฒันา
 แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 9
ส้าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองงูเหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

18 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 (บาท)
2562 
(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

3 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างระบบประปา 5,279,000 ประชาชนมี ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ต้าบลหนองงูเหลือม ผิวดินขนาดใหญ่มาก ความพงึพอใจ ส้าหรับอุปโภค
บา้นสวาสด์ิ หมู่ที่ 6 มนี้้าเพื่อใช้ในการ จ้านวน 1 แหง่ เพิ่มขึ้น อย่างเพียงพอ
ต้าบลหนองงูเหลือม อปุโภคอย่าง ร้อยละ 80 %
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ เพยีงพอ

จังหวดันครราชสีมา

4 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ช่วงที่ 1 ถนน กว้าง 1,817,000 ประชาชนมี ประชาชนมีน้้า กองช่าง

ลาดยาง บา้นโพธิป์รือแวง ม.13 มีถนนใช้ในการ 4.00 เมตร ยาว ความพงึพอใจ ส้าหรับอุปโภค
หมู่ที่ 13 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง 250.00 เมตร หนา เพิม่ขึ้น อย่างเพียงพอ
นางสังวาลย์ ข้าโพธิ ์ถึงบา้น สะดวก 0.04 เมตร ร้อยละ 80 %
นางชุมทอง ขอนโพธิ์ ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00

ต้าบลหนองงูเหลือม เมตร ยาว 735.00

อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ เมตร หนา 0.04 ม.

จังหวดันครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพฒันา
 แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 9
ส้าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองงูเหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 (บาท)
2562 
(บาท)

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ถนนกวา้ง 5.00 ม. 963,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
บา้นเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ ม.11 มีถนนใช้ในการ ยาว 386.00 ม. ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 11 สายทางศาลา คมนาคมได้อย่าง หนา 0.05 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
ประชาคม เชื่อมวดัสมานมิตร สะดวก การสัญจร
ต้าบลหนองงูเหลือม ไปมาเพิ่มขึ้น
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ 80
จังหวดันครราชสีมา

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกวา้ง 4 เมตร 1,339,000   ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
บา้นนาตาวงษ ์หมู่ที่ 8 ม.8 มีถนนใช้ในการ ยาว 690 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
สายทางนาม่อง คมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
ต้าบลหนองงูเหลือม สะดวก การสัญจร
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ ไปมาเพิ่มขึ้น
จังหวดันครราชสีมา ร้อยละ 80

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วดั (KPI)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพฒันา
 แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 9
ส้าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองงูเหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ 

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพือ่ใช้ในงานกจิกรรม จดัซ้ือรถยนต์กระเช้าไฟฟา้ 2,500,000 กองช่าง

เกี่ยวกับ และขนส่ง ต่างๆ บริการประชาชน
อุตสาหกรรมและ
การดโยธา

บญัชีครุภัณฑ์
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบบัที ่9

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา
งบประมาณ
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