
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 
 

              เทศบาลต้าบลหนองน้้าใส 

อ้าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 



สารบญั 
            หน้า 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

 บัญชีสรุปโครงการ (แบบ ผ.01)         1 

 บัญชีสรุปโครงการ (แบบ ผ.02)         2 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ภาคผนวก          

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                    แบบ ผ.01 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  พ.ศ.2562 

เทศบาลต าบล  หนองน้ าใส 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

 จ านวน
โครงการ 

 จ านวน
โครงการ 

 จ านวน
โครงการ 

 จ านวน
โครงการ 

 จ านวน
โครงการ 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           

1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   

- - - - 23 10,368,250 12 22,775,000 11 23,057,500 23 56,714,750 

รวม - - - - 23 10,368,250 12 22,775,000 11 23,057,500 23 53,633,750 

 

 

 

 



      2          ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่๑  พ.ศ.  2562 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองน้ าใส 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลหนองน้ าใส  1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

GPS หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท ) 

๒๕๖5 

(บาท) 

ค่าพิกัด
โครงการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสุดหา หมู่ที่ ๑ 

เพื่อใช้ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 35 
เมตร หนา 0. 15 เมตร 

  68,250   1สายทาง เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 

 กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล ข้าง
วัดเขากระโดน-เทศบาล หมู่ที่ 
๑ 

เพื่อใช้ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0. 15 
เมตร 

  500,000 650,000  1สายทาง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

 กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล 
ซอย8 หมู่ที่ ๑ 

เพื่อใช้ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
130เมตร หนา 0. 15 
เมตร 

  317,000 338,000  1สายทาง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

 กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล 
โนนสมบูรณ์-คุ้มบ้านหัน หมู่ที่ 
2 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
650เมตร หนา 0. 15 
เมตร 

  500,000 1,612,500  ร้อยละ80ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวก 

เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 

 กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล  
ซอย๒ หนา้วัดหนองไทร หมู่ 3 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
250เมตร หนา 0. 15 
เมตร 

  307,000 500,000  ร้อยละของ 80
ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

 กองช่าง 



3 

 

 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

GPS หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท ) 

๒๕๖5 

(บาท) 

ค่าพิกัด
โครงการ 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 3 ตะวันออกบา้น  หมู่ที่ 
3 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
250เมตร 

หนา0.15 เมตร 

  245,000  405,000 ร้อยละของ 80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล 
ซอย2 สุขสวัสดิ ์หมู่ที่ 4 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
250เมตร หนา 0. 15 
เมตร 

  245,000  405,000 ร้อยละของ 80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจร 

 กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล  
หนองเกตุ-ไทรงาม หมู่ที่ 4 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 5 เมตร ยาว     
1,250   เมตร       
หนา 0. 15 เมตร 

  661,000 

(135+100 
เมตร) 

500,000 2,900,000 ร้อยละของ 80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจร 

 กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านใหม-่คลองมะเกลือ 
หมู่ที่ 5 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 0.15 
ม. 

  500,000  6,500,000 ๑ สายทาง ประชาชนที่
ได้รับความ
สะดวก 

 กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง
สายทับ ๕-คุ้มซับตาเสาร ์       
( เช่ือมหมู่1-หมู่ 6) 

เพื่อใช้ในการสัญจรของ
ประชาชน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
3}000 เมตร หนา 0. 
15 เมตร 

  636,000 7,500,000  1สายทาง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

 กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายสง่า-เขากระโดน หมู่ที่ 7 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 5 เมตร ยาว
1,500เมตร หนา 
0.15 เมตร 

  930,000 

(150+150 
เมตร) 

500,000 4,038,000 ๑ สายทาง เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจร 

 กองช่าง 
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ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

GPS หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท ) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

ค่าพิกัด
โครงการ 

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายโนนกระถิน-คลองแจ้ง     
หมู่ที่ 8 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 5 เมตร ยาว
1500 เมตร 

  329,000  3,750,000 ร้อยละของ 
80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 

 กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
สามแยกซับยาง-ประปา หมู่ที่ 9 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
350 หนา 0.15 ม. 

  485,000  425,000 ร้อยละของ 
80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 

 กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถน คสล.สาย
บ้านโนนเพชร-บ้านลาดพัฒนา 
หมู่ 10 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  313,000   ร้อยละของ 
80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 

 กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถน คสล.ซอย
ประปา ( เดิม ) หมู่ที ่10 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 26 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  65,000   ๑ สายทาง เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 

 กองช่าง 
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ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

GPS หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท ) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

ค่าพิกัด
โครงการ 

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายหนองผักบุ้ง-คุ้มโนนหญ้าคา 
หมู่ที่ 11 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 4  เมตร ยาว  
3,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

  485,000 1,750,000  ร้อยละของ 80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 

 

 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 12 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง 
5 ม.ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. 

 

  527,000  403,000 ร้อยละของ 80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 

 กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย บ.เขากระโดน-บ.สง่า
พัฒนา หมู ่13 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 
ม. 

  485,000 4,010,000  1 สายทาง เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 

 กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ดง
เค็ง-ไพรสาลี  หมู่ที ่14 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 4 ม. ยาว 1000   490,000 1,880,000  ร้อยละของ 80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 

 กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสะพาน ( ทิศใต้ )-วัดโป่ง
เกตุ หมู่ที่ 15 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 4 ม. ยาว 450 
ม. หนา 0.15 ม. 

  485,000 685,000  ร้อยละของ 80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

เกิดความสะดวก
ในการสัญจร 

 กองช่าง 
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ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

GPS หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท ) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

ค่าพิกัด
โครงการ 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สาย บ.ชุมสามเรณู - บ.ไพร
สาลี หมู่ที่ 16 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1700 ม. หนา 0.15 
ม. 

  931,000 

(150+150 
เมตร) 

2,849,500 2,849,500 ร้อยละของ 80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจร 

  

 กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยางท้าย ซอย 11 – 
ร.ร.ทับ6 วิทยาคาร หมู่ที่ 17 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน ลาดยาง 
กว้าง 4 ม. ยาว 750
ม.  

  382,000  1,200,000 ร้อยละของ 80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจร 

 กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายปากทางซอย3-ลานชื้อไม้
อมร หมู่ที่ 18 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร 

1 แห่งกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1500 เมตร หนา 
0.15 ม. 

  482,000  696,000 ร้อยละของ 80
ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

เกิดความ
สะดวกในการ
สัญจร 

 กองช่าง 

รวม   10,368,250 22,775,000 23,571,500     

 

 

 

 

 

 

 


