
                     
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

(พ.ศ. ๒561 – ๒๕๖5) 
แก้ไข ครั้งที่ 3 

 
 
ต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมา 
 



ค ำน ำ 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนหนองงูเหลือม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
และประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่3 พ.ศ.2561ไปแล้วนั้น  

โดยโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม ยังไม่ครอบคลุมกับความจ าเป็นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในปัจจุบัน 
จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขแผนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นกรอบการจัดท างบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม สามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม           
โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข  

สารบัญ 
เร่ือง            หน้า  

ค าน า              ก  

สารบัญ             ข  

ส่วนที่ ๑ บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565     1  

ส่วนที่ ๒ แบบ ผ02 รายละเอียดโครงการพัฒนา        26 



~ ๑ ~ 
 

 
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่    3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ                                                                                                       

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ              
แผนงาน  การเกษตร          
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แผนงาน 

หน้าที่/ล าดับท่ี งบประมาณอนุมัติ ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  4 
ล าดับที่ 1  

234,100 ผ.02 โครงการขุดลอก
เหมือง บ้านรวง หมู่ที่ 3
สายทางสวนนายเต็ม
งบประมาณ  234,100 
บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการขุดลอก
เหมือง บ้านรวง หมู่ที่ 3
สายทางสวนนายเต็ม
งบประมาณ 312,000 
บาท ปี 2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒ ~ 
 

บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่    4 ยุทธศาสตร์การพัมนาเมือง                                                                                                       

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ              
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา          
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แผนงาน 

หน้าที่/ล าดับท่ี งบประมาณอนุมัติ ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที ่9) 

ผ.02 หน้าที่  5 
ล าดับที่ 1  

152,700 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 
สายทางบ้านนางวันเพ็ญ 
พรมงูเหลือม งบประมาณ 
152,700 บาท ปี 
2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 
สายทางบ้านนางวันเพ็ญ 
พรมงูเหลือม 
งบประมาณ 154,000 
บาท ปี 2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  5 
ล าดับที่ 2  

82,800 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า บ้านโนน
กราด หมู่ที่ 1 สายทาง
จากบ้านนางสี 
งบประมาณ 82,800 
บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า บ้านโนน
กราด หมู่ที่ 1 สายทาง
จากบ้านนางสี 
งบประมาณ 96,400 
บาท ปี 2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

 
 
 



~ ๓ ~ 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แผนงาน 

หน้าที่/ล าดับท่ี งบประมาณอนุมัติ ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  6 
ล าดับที่ 4  

342,000 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า บ้านหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 2 สายทาง
บ้านนายอ่อน งบประมาณ 
342,000 บาท ปี 
2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า บ้านหนอง
งูเหลือม หมู่ที่ 2 สาย
ทางบ้านนายอ่อน 
งบประมาณ 424,800 
บาท ปี 2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  6 
ล าดับที่ 5  

153,000 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 
2 สายทางบ้านนางโสภณ 
เปลี่ยนโพธิ์ งบประมาณ 
153,000 บาท ปี 
2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 
2 สายทางบ้านนาง
โสภณ เปลี่ยนโพธิ์ 
งบประมาณ 158,000 
บาท ปี 2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  7 
ล าดับที่ 9  

35,400 ผ.02 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า บ้านพระวังหาร 
หมู่ที่ 4 สายทางโนนแค
งบประมาณ 35,400
บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า บ้านพระวัง
หาร หมู่ที่ 4 สายทาง
โนนแคงบประมาณ 
38,600 บาท ปี 
2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

 
 
 
 



~ ๔ ~ 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แผนงาน 

หน้าที่/ล าดับท่ี งบประมาณอนุมัติ ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  7 
ล าดับที่ 7  

97,600 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า บ้านพระวัง
หาร หมู่ที่ 4 สายทางบ้าน
นายสมชาย ช้อยขุนทด 
งบประมาณ 97,600
บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า บ้านพระ
วังหาร หมู่ที่ 4 สายทาง
บ้านนายสมชาย ช้อยขุน
ทด งบประมาณ 
127,900บาท ปี 
2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  9 
ล าดับที่ 14  

151,800 ผ.02 งบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านประกายปรง 
หมู่ 7 สายทางซอยเจริญ
สุข 151,800 บาท ปี 
2565 

ผ.02 งบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านประกายปรง 
หมู่ 7 สายทางซอยเจริญ
สุข งบประมาณ 
147,000 บาท ปี 
2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  9 
ล าดับที่ 15  

137,100 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า บ้านนาตา
วงษ์ หมู่ที่ 8 สายทางหน้า
วัดโนนนางแก้ว ถึงบ้าน
นางแต้ม หมอนกลาง
งบประมาณ 137,100
บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า บ้านนาตา
วงษ์ หมู่ที่ 8 สายทาง
หน้าวัดโนนนางแก้ว ถึง
บ้านนางแต้ม หมอน
กลางงบประมาณ 
188,000 บาท ปี 
2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

 
 



~ ๕ ~ 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แผนงาน 

หน้าที่/ล าดับท่ี งบประมาณอนุมัติ ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  10 
ล าดับที่ 16 

276,000 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ 
หมู่ที่ 8 สายทางน้ าบ่อ ถึง 
บ้านนายอยู่ คงฤทธิ์
งบประมาณ 228,900
บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนาตา
วงษ์ หมู่ที่ 8 สายทางน้ า
บ่อ ถึง บ้านนายอยู่  คง
ฤทธิ์ งบประมาณ 
276,000บาท ปี 
2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  10 
ล าดับที่ 18  

120,900 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านโนนหมัน 
หมู่ที่ 9 สายทางบ้านนาย
เด่นด ารง ชอบเกาะ 
งบประมาณ  120,900 
บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านโนน
หมัน หมู่ที่ 9 สายทาง
บ้านนายเด่นด ารง ชอบ
เกาะงบประมาณ 
146,000 บาท ปี 
2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่   11
ล าดับที่ 19 

192,900 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนนเสริมผิว คสล. บ้าน
โตนด หมู่ที่ 10 สายทาง
บ้านนางชุติมา ค าภีระ
งบประมาณ 192,900
บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนนเสริมผิว คสล. บ้าน
โตนด หมู่ที่ 10 สายทาง
บ้านนางชุติมา ค าภีระ
งบประมาณ 218,000 
บาท ปี 2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

 
 



~ ๖ ~ 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แผนงาน 

หน้าที่/ล าดับท่ี งบประมาณอนุมัติ ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  12 
ล าดับที่ 21 

114,200 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่
ที่ 11 สายทางบ้านยาย
นาญ เชื่อม บ้านโพธิ์ปรือ
แวง งบประมาณ 
114,200บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านเสม็ด 
หมู่ที่ 11 สายทางบ้าน
ยายนาญ เชื่อม บ้านโพธิ์
ปรือแวง งบประมาณ 
127,000 บาท ปี 
2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  10 
ล าดับที่ 18  

381,000 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 
สายทางเข้าวัดสมานมิตร
ด้านทิศตะวันออก
งบประมาณ  381,000 
บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 
สายทางเข้าวัดสมานมิตร
ด้านทิศตะวันออก
งบประมาณ 423,000 
บาท ปี 2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่   11
ล าดับที่ 19 

69,400 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรือ
แวง หมู่ที่ 13 สายทาง
บ้านนางรุจี ขาวเวียง
งบประมาณ 69,400
บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรือ
แวง หมู่ที่ 13 สายทาง
บ้านนางรุจี ขาวเวียง
งบประมาณ 70,000 
บาท ปี 2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

 
 



~ ๗ ~ 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แผนงาน 

หน้าที่/ล าดับท่ี งบประมาณอนุมัติ ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

15 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่  12 
ล าดับที่ 21 

45,000 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโพธิ์ปรือ
แวง หมู่ที่ 13 สายทาง
บ้านยายหอม ปราบงู
เหลือม งบประมาณ 
45,000 บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านโพธิ์ปรือ
แวง หมู่ที่ 13 สายทาง
บ้านยายหอม ปราบงู
เหลือม งบประมาณ 
44,000 บาท ปี 
2565 

- -แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่   13
ล าดับที่ 26 

155,700 ผ.02 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า บ้านหนอง
แดง หมู่ที่ 15 สายทาง
บ้านผู้ใหญ่สะอ้อน ถึง 
ศาลาประชาคม 
งบประมาณ 155,700
บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า บ้านหนอง
แดง หมู่ที่ 15 สายทาง
บ้านผู้ใหญ่สะอ้อน ถึง 
ศาลาประชาคม 
งบประมาณ 216,800 
บาท ปี 2565 

-แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

17 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9) 

ผ.02 หน้าที่   6
ล าดับที่ 6 

78,200 ผ.02 โครงการปรับปรุง
ถนนเสริมผิว คสล. บ้าน 
หนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 
สายทางบ้านนายอ่อน 
งบประมาณ 78,200 
บาท ปี 2565 

ผ.02 โครงการปรับปรุง
ถนนเสริมผิว คสล. บ้าน 
หนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 
สายทางบ้านนายอ่อน 
งบประมาณ 109,000 
บาท ปี 2565 

-แก้ไขราคากลางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

 
 



~ ๘ ~ 
 

ข้อความเดิม 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกเหมืองบ้าน
รวง หมู่ที่ 3 สายทางสวน
นายเต็ม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอและ
ช่วยระบายน้ า 
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

สภาพเดิมกว้างบน 3.00 เมตร 
ยาว 105.00 ม. ลึก 1.00 
เมตร สภาพที่ต้องการ กว้างบน 
3.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร 
ลึกรวม 1.50 เมตร วางท่อ คสล. 
ช้ัน3 ขนาด Ø1.00 เมตร จ านวน 
70.00 ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 
2 บ่อ พร้อมฝา 

- - - - 234,100 ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 
80 

มีระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



~ ๙ ~ 
 

ข้อความเดิม 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นโนน
กราด หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน
นางวันเพ็ญ พรมงูเหลือม 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.1 มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว  97.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 152,700 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า บ้านโนนกราด  หมู่ท่ี 1
สายทางจากบ้านนางส ี

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง ช่วยระบาย
น้ าบ้านโนนกราด 
หมู่ที่ 1 

รางระบายน้ ากว้าง 0.50 ม. 
ยาว 52.00 ม. ลึก 0.50 ม. 
บ่อพักพร้อมฝา จ านวน 3.00 บ่อ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตาม
แบบอบต. หนองงูเหลือมก าหนด) 

- - - - 82,800 ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 
80 

มีระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



~ ๑๐ ~ 
 

ข้อความเดิม 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า บ้านหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 2 สายทาง
บ้านนายอ่อน 

เพื่อลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง  
ช่วยระบายน้ า 
บ้านหนองงูเหลือม 
หมู่ที่ 2 

กว้าง 0.50 เมตร ยาว  
235.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
บ่อพักพร้อมฝา จ านวน  
5.00 บ่อ พร้อมตดิตั้งป้าย 
โครงการ (ตามแบบ อบต. 
หนองงูเหลือมก าหนด 

- - - - 342,000 

 

ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 
80 

มีระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองงูเหลือม  หมู่ที่ 2  
สายทางบ้านนางโสภณ  
เปลี่ยนโพธิ์ 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.2 มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15เมตร 

- - - - 153,000 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



~ ๑๑ ~ 
 

ข้อความเดิม 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า บ้านพระวังหาร  หมู่ที่ 4
สายทางบ้าน นายสมชาย 
ช้อยขุนทด 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง ช่วยระบายน้ า 
บ้านพระวังหาร 
หมู่ที่ 4 

กว้าง 0.50 เมตร ยาว  
60.00 เมตร ลึก 0.50  
เมตร บ่อพักพร้อมฝา 
จ านวน 3.00 บ่อ 

- - - - 97,600 ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 
80 

ครวเรือนมี
ระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบายน้ า 
บ้านพระวังหาร  หมู่ที่ 4
สายทางโนนแค 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม 
ขัง ช่วยระบายน้ า 
บ้านพระวังหาร 
หมู่ที่ 4 

วางท่อขนาด Ø1.20 เมตร 
จ านวน 6.00 ท่อน พร้อม 
ติดตั้งป้ายโครงการ 
(ตามแบบ อบต.หนองงูเหลือม 
ก าหนด) 

- - - - 35,400 ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 
80 

ครวเรือนมี
ระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



~ ๑๒ ~ 
 

ข้อความเดิม 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
ประกายปรง หมู่ 7 สาย
ทางซอยเจริญสุข 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.7 มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 48.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร 

- - - - 151,800 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน 
การสญัจรไปมา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า บ้านนาตาวงษ์ 
หมู่ที่ 8 สายทางหน้าวดั
โนนนางแก้ว ถึงบ้านนาง
แต้ม หมอนกลาง 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง ช่วยระบาย
น้ า บ้านนาตาวงษ์  
หมู่ที่ 8 

กว้าง 0.50 ม. ยาว 97.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
บ่อพักพร้อมฝา จ านวน 
3.00 บ่อ พร้อมตดิตั้งป้าย 
โครงการ (ตามแบบ อบต. 
หนองงูเหลือม ก าหนด) 

- - - - 137,100 ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 80 

ครวเรือนมี
ระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



~ ๑๓ ~ 
 

ข้อความเดิม 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านนาตาวงษ์  หมู่
ที่ 8 สายทางน้ าบ่อ ถึง บ้าน
นายอยู่ คงฤทธิ์ 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.8 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร 

- - - - 228,900 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมาเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิว
คอนกรีตเหล็ก บ้านโนนหมัน  
หมู่ที่ 9 สายทางบ้านนายเด่น
ด ารงค์ ชอบเกาะ 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.9 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 86.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร 

- - - - 120,900 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมาเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



~ ๑๔ ~ 
 

ข้อความเดิม 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
เสรมิผิว คสล. บ้าน
โตนด  หมู่ที่ 10 สาย
ทางบ้านชุติมา ค าภีระ 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.10 มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 125.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร 

- - - - 192,900 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเสม็ด หมู่ 11
สายทางบ้านยายนาญ
เชื่อมบ้านโพธิ์ปรือแวง 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.11 มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 55.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 114,200 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



~ ๑๕ ~ 
 

ข้อความเดิม 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โพธิ์น้อย หมู่ที่ 12 สายทาง 
ทางเข้าวัดสมานมิตรด้านทิศ  
ตะวันออก 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.12 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 198.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - - 381,000 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโพธ์ิปรือแวง หมู่ที่ 13 
สายทางบ้านนางรุจิ       
ขาวเวียง 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.13 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 0.15 ม. 

- - - - 69,400 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



~ ๑๖ ~ 
 

ข้อความเดิม 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโพธ์ิปรือแวง หมู่ที่ 13 
สายทางบ้านยายหอม  
ปราบงูเหลือม 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.13 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 28.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 45,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า บ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 
สายทางบ้านผู้ใหญ่สะอ้อน 
ถึง ศาลาประชาคม 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง ช่วย
ระบายน้ า 

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 107 
ม. ลึก 0.50 เมตร บ่อพัก
พร้อมฝา จ านวน 4 บ่อ 

- - - - 155,700 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังได้ร้อยละ 80 

ครวเรือนมรีะบบ
การระบายน้ าดี
ขึ้น ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนนเสริม
ผิว คสล. บ้านหนองงูเหลือม 
หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนาย
อ่อน 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.2 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
26.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - - 78,200 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 

ประชาชนมีถนน
ใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



~ ๑๗ ~ 
 

ข้อความใหม ่
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกเหมือง
บ้านรวง หมู่ที่ 3 สาย
ทางสวนนายเตม็ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอและ
ช่วยระบายน้ า 
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

สภาพเดิมกว้างบน 3.00 เมตร 
ยาว 105.00 ม. ลึก 1.00 
เมตร สภาพที่ต้องการ กว้างบน 
3.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร 
ลึกรวม 1.50 เมตร วางท่อ คสล.
ช้ัน3 ขนาด Ø1.00 เมตร จ านวน 
70.00 ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน 
2 บ่อ พร้อมฝา 

- - - - 312,000 ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 
80 

มีระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



~ ๑๘ ~ 
 

ข้อความใหม ่
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
โนนกราด หมู่ที่ 1 สาย
ทางบ้านนางวันเพ็ญ 
พรมงูเหลือม 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.1 มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว  97.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 154,000 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า บ้านโนน
กราด  หมู่ที่ 1 สายทาง
จากบ้านนางส ี

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง ช่วยระบาย
น้ าบ้านโนนกราด 
หมู่ที่ 1 

รางระบายน้ ากว้าง 0.50 ม. 
ยาว 52.00 ม. ลึก 0.50 ม. 
บ่อพักพร้อมฝา จ านวน 3.00 บ่อ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ
อบต. หนองงูเหลือมก าหนด) 

- - - - 96,400 ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 
80 

มีระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



~ ๑๙ ~ 
 

ข้อความใหม ่
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 2
สายทางบ้านนายอ่อน 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง ช่วยระบาย
น้ า 
บ้านหนองงูเหลือม 
หมู่ที่ 2 

กว้าง 0.50 เมตร ยาว  
235.00 เมตร ลึก 0.50 ม. 
บ่อพักพร้อมฝา จ านวน  
5.00 บ่อ พร้อมตดิตั้งป้าย 
โครงการ (ตามแบบ อบต. 
หนองงูเหลือมก าหนด 

- - - - 424,800 ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 
80 

มีระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านหนองงูเหลือม  
หมู่ที่ 2  สายทางบ้านนาง
โสภณ  เปลีย่นโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชน 
ม.2 มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15เมตร 

- - - - 158,000 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



~ ๒๐ ~ 
 

ข้อความใหม ่
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการวางท่อระบายน้ า 
บ้านพระวังหาร  หมู่ที่ 4 สาย
ทางโนนแค 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง ช่วย 
ระบายน้ า 
บ้านพระวังหาร 
หมู่ที่ 4 

วางท่อขนาด Ø1.20 เมตร 
จ านวน 6.00 ท่อน พร้อม 
ติดตั้งป้ายโครงการ 
(ตามแบบ อบต.หนองงูเหลือม 
ก าหนด) 

- - - - 38,600 ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 
80 

ครวเรือนมี
ระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
บ้านพระวังหาร  หมู่ที่ 4   
สายทางบ้านนายสมชาย   
ช้อยขุนทด 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง ช่วย 
ระบายน้ า 
บ้านพระวังหาร 
หมู่ที่ 4 

กว้าง 0.50 เมตร ยาว  
60.00 เมตร ลึก 0.50  
เมตร บ่อพักพร้อมฝา 
จ านวน 3.00 บ่อ 

- - - - 127,900 ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 
80 

ครวเรือนมี
ระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



~ ๒๑ ~ 
 

ข้อความใหม ่
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านประกายปรง 
หมู่ 7 สายทางซอยเจริญสุข 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.7 มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 48.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร 

- - - - 147,000 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
บ้านนาตาวงษ ์หมู่ที่ 8      
สายทางหน้าวัดโนนนางแก้ว 
ถึงบ้านนางแต้ม หมอนกลาง 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง ช่วย 
ระบายน้ า 
บ้านนาตาวงษ์  
หมู่ที่ 8 

กว้าง 0.50 ม. ยาว 97.00 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
บ่อพักพร้อมฝา จ านวน 
3.00 บ่อ พร้อมตดิตั้งป้าย 
โครงการ (ตามแบบ อบต. 
หนองงูเหลือม ก าหนด) 

- - - - 188,000 ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 
80 

ครวเรือนมี
ระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



~ ๒๒ ~ 
 

ข้อความใหม ่
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านนาตาวงษ์  หมู่
ที่ 8 สายทางน้ าบ่อ ถึง บ้าน
นายอยู่ คงฤทธิ์ 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.8 มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร 

- - - - 276,000 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิว
คอนกรีตเหล็กบ้านโนนหมัน  
หมู่ที่ 9 สายทางบ้าน       
นายเด่นด ารงค์ ชอบเกาะ 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.9 มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 86.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร 

- - - - 146,000 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



~ ๒๓ ~ 
 

ข้อความใหม ่
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิว 
คสล.บา้นโตนด  หมู่ท่ี 10 
สายทางบ้านชุติมา  ค าภีระ 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.10 มีถนนใช้ใน
การ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 125.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15เมตร 

- - - - 218,000 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านเสมด็ หมู่ 11 สายทาง
บ้านยายนาญ เชื่อม บ้านโพธ์ิ
ปรือแวง 

 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.11 มีถนนใช้ใน
การ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 55.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 127,000 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



~ ๒๔ ~ 
 

ข้อความใหม ่
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 
12 สายทาง ทางเข้าวัด  
สมานมติรด้านทิศตะวันออก 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.12 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 198.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - - 423,000 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโพธ์ิปรือแวง  หมู่ที่ 13 
สายทางบ้านนางรุจิ ขาวเวียง 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.13 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 0.15 ม. 
 

- - - - 70,000 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมา
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



~ ๒๕ ~ 
 

ข้อความใหม ่
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งท่ี 3  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโพธ์ิปรือแวง หมู่ที่ 13 
สายทางบ้าน ยายหอม   
ปราบงูเหลือม 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.13 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 3.00 
เมตร  
ยาว 28.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 44,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน 
การสญัจรไปมา
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
บ้านหนองแดง หมู่ที่ 15   
สายทางบ้านผู้ใหญ่สะอ้อน ถึง 
ศาลาประชาคม 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วม 
ขัง ช่วยระบายน้ า 

กว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 107 ม. 
ลึก 0.50 เมตร บ่อพัก 
พร้อมฝา จ านวน 4 บ่อ 

- - - - 216,800 ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 
ได้ร้อยละ 80 

ครวเรือนมี
ระบบการ 
ระบายน้ าดีขึ้น 
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว 
คสล. บ้านหนองงูเหลือม    
หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายอ่อน 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.2 มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมได้อย่าง 
สะดวก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 26.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

    109,000 ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน 
การสญัจร 
ไปมาเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนใช้ 
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



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 312,000 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) แก้ไข ครั้งที่ 3

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)

1 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 154,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 มีถนนใช้ในการ ยาว  97.00  เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
บ้านโนนกราด หมู่ที ่1 คมนาคมได้อยา่ง หนา  0.15  เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
สายทางบ้านนาง สะดวก การสัญจร
วันเพ็ญ พรมงูเหลือม ไปมาเพิม่ขึ้น

ร้อยละ 80
2 โครงการกอ่สร้าง เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม รางระบายน้้ากวา้ง 0.50 ม. 96,400 ลดปัญหา มีระบบการ กองช่าง

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

โครงการ (ตามแบบ
อบต. หนองงูเหลือมก้าหนด)

3 โครงการก่อสร้างราง เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม กว้าง 0.50 เมตร ลึก 424,800 ลดปญัหา มีระบบการ กองช่าง

ระบายน้้า บ้าน ขัง ช่วยระบายน้้า 0.50 ม. ยาว 235 เมตร น้้าทว่มขัง ระบายน้้าดีขึ้น

หนองงูเหลือม หมู่ที ่2 บา้นหนองงูเหลือม บ่อพักพร้อมฝา จ้านวน ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง

สายทางบ้านนายอ่อน หมู่ที่ 2 5.00 บ่อ พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ (ตามแบบ อบต.
หนองงูเหลือมก้าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3

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)

4 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 158,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 มีถนนใช้ในการ ยาว 73.00 เมตร หนาเฉล่ีย ได้รับความ ในการคมนาคม

บ้านหนองงูเหลือม  คมนาคมได้อย่าง 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อย่างสะดวก

หมู่ที ่2  สายทางบ้าน สะดวก การสัญจร

นางโสภณ  เปล่ียนโพธิ์ ไปมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

5 โครงการก่อสร้างราง เพื่อลดปญัหาน้้าทว่ม กว้าง 0.50 ม. ลึก 127,900 ลดปญัหา ครวเรือนมีระบบการ กองช่าง

ระบายน้้า บ้าน ขัง ช่วยระบายน้้า 0.50 ม. ยาว 60.00 ม. น้้าทว่มขัง ระบายน้้าดีขึ้น

พระวังหาร  หมู่ที ่4 บา้นพระวงัหาร บ่อพักพร้อมฝา ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง

สายทางบ้าน หมู่ที่ 4 จ้านวน 3.00 บ่อ
นายสมชาย ช้อยขนุทด

6 โครงการวางท่อ เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วม วางท่อ คสล.ชั้น3 Ø1.20 38,600 ลดปญัหา ครวเรือนมีระบบการ กองช่าง

ระบายน้้า บ้าน ขงั ช่วยระบายน้้า เมตร จ้านวน 6 ท่อน พร้อม น้้าทว่มขัง ระบายน้้าดีขึ้น

พระวังหาร  หมู่ที ่4 บ้านพระวังหาร โครงสร้าง คสล. ขนาดกว้าง ได้ร้อยละ 80 ลดปญัหาน้้าทว่มขัง

สายทางโนนแค หมู่ที ่4 1.20 ม. ยาว 2.50 ม. หนา
0.15 ม.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

   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)

7 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 147,000 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

8 โครงการก่อสร้างราง เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วม กว้าง 0.50 ม. ยาว 97.00 188,000 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)
9 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 276,000 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

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3
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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)

10 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 146,000 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

11 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 218,000 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

12 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร 127,000 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

ไปมาเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3

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)

13 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ให้ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 423,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 มีถนนใช้ในการ ยาว 198.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
บ้านโพธิน์้อย หมู่ที ่12 คมนาคมได้อยา่ง หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร สะดวกใน ได้อยา่งสะดวก
สายทาง ทางเขา้วัด สะดวก การสัญจร
สมานมิตรด้านทิศ  ไปมาเพิม่ขึ้น
ตะวันออก ร้อยละ 80

14 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กวา้ง 3.50 เมตร 70,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บา้นโพธิป์รือแวง ม.13 มีถนนใช้ในการ ยาว 40 เมตร หนา 0.15 ม. ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที่ 13 สายทางบา้น คมนาคมได้อย่าง พร้อมวางทอ่ คสล.ชั้น3Ø สะดวกใน ได้อย่างสะดวก
นางรุจิ ขาวเวยีง สะดวก 0.40 เมตร จ้านวน 4 ทอ่น การสัญจร

ไปมาเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80

15 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร 44,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง
คสล. บ้านโพธิป์รือแวง ม.13 มีถนนใช้ในการ ยาว 28.00 เมตร ได้รับความ ในการคมนาคม
หมู่ที ่13 สายทางบ้าน คมนาคมได้อย่าง หนา 0.15 เมตร  สะดวกใน ได้อยา่งสะดวก
ยายหอม ปราบงูเหลือม สะดวก การสัญจร

ไปมาเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3

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)

16 โครงการก่อสร้างราง เพือ่ลดปัญหาน้้าท่วม กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 107 ม. 216,800 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

17 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 109,000 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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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