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ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์ 

เร่ือง   ใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

 

************************************************** 

   

   เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดย
ประกาศใช้แผนเมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 นั้น  เนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมท่ีต้องดำเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งเป็นโครงการท่ีไม่ได้บรรจุไว้ในแผน จึงมีความ
จำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังนี้เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 

     

           เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22 และให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม เทศบาลตำบลบัลลังก์  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   

  จึงประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   23   เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕62 

    ร้อยตรี   
                                      (ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา ) 

                                 นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์            
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หลักการและเหตุผล 

 
        ตามท่ี เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปเมื่อวันท่ี  
14 มิถุนายน 2562 นั้น  เนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมท่ีต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งเป็นโครงการท่ีไม่ได้บรรจุไว้ในแผน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ 
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังนี้เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562    
 

      เพื่อให้มีกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน เทศบาล
ตำบลบัลลังก์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป 
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บทนำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นหมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีกําหนด  วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ท่ีจัดทํา
ขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น      
 
2. ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
  “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมฯ 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
  
3.  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินเพิ่มเติม  
     เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม เพื่อนำไปปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากร
การบริหารท่ีมีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
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การเพิ่มเติม  
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ รายการที่เพิ่มเติม งบประมาณ เหตุผลหรือความจำเป็นที่
ต้องการเพิ่มเติม 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางกูล หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง 170,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านคูเมือง – หนองผักกระเฉด หมู่ที่ 3 
บ้านคูเมือง  

146,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

3 โครงการปรับปรงุถนนสายกุดเวียน – วัดกุดเวียน หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน 149,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านคูเมืองใหม่ – บ้านน้อย (ช่วง
บ้านน้อย) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 5 บ้านน้อย 

304,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านกระดาน –บ้านเข่ือน (ช่วง รร.กระดาน) 
หมู่ที่ 6 บ้านกระดาน  

1,050,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

6 โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทาน (ช่วงวัดดอนยาว)  
หมู่ที่ 7 บ้านดอนยาว 

146,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

7 โครงการปรับปรุงถนนสายในบ้านโพธ์ิตาสีหมู่ที่ 10 บ้านโพธ์ิตาสี  500,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านบัลลังก์ – บ้านทำนบพัฒนา (ช่วงบ้าน
บัลลังก์) หมู่ที่ 11 บ้านบัลลังก์  

146,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

9 โครงการซ่อมแซมถนนสายป่าสาธารณะ บ้าน เมืองเก่า–บ้านโพธ์ิตาสี  
 หมู่ที่ 12 บ้านเมืองเก่า 

147,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย  บ้านโกรกหอย –ป่าสาธารณะประโยชน์ 
(ช่วงบ้านโกรกหอย) หมู่ที่ 13 บ้านโกรกหอย 

146,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยโรงถัง  
หมู่ที่ 14 บ้านสระขุด      

146,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านสระตะเฆ่ – บ้านโกรกหอย  
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 15 บ้านสระตะเฆ่หิน 

146,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านทำนบพัฒนา – บ้านดอนใหม่  
หมู่ที่ 17 บ้านทำนบพัฒนา 

147,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านคูเมืองใหม่ – โนนบ้านด่าน  
หมู่ที่ 18 บ้านคูเมืองใหม่  

152,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายกบ หมู่ที่ 19 บ้านโนนเจดีย์พัฒนา  149,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านกระดาน – บ้านเขื่อน (ต่อจากเดิม)  
หมู่ที่ 16 บ้านโนนทองพัฒนา  

152,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านกุดเวียน – บ้านโนนเจดีย์ (ช่วงหน้า รร. บึงคำคู)  
หมู่ที่ 18 บ้านคูเมืองใหม่ 

434,000 เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิม่เติม (ฉบับที่ 1)  

เทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อ
แนวทางพระราชดำริ  

- - - - - - - -   - - 

รวม - - - - - - - -   - - 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันา
การศึกษา 

- - - - - - - -   - - 

รวม - - - - - - - -   - - 
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการ
เกษตร 

- - - - - - - -   - - 

รวม - - - - - - - -   - - 
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาสังคม - - - - - - - -   - - 

รวม - - - - - - - -   - - 
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันา
สาธารณสุข 

- - - - - - - -   - - 

รวม - - - - - - - -   - - 
6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
- 

 
 
- 

   
 

19 

 
 

3,668,600 

 
 
- 

 
 
- 

   
 

19 

 
 

3,668,600 

รวม - -   19 3,668,600 - -   19 3,668,600 
7.ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา- วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  

- - - - - - - -   - - 

รวม - - - - - - - -   - - 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลบลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 8 
 

 
 

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

8.ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพฒันาด้านการ
บริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

- - - - - - - -   - - 

รวม - - - - - - - -   - - 
9.ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

- - - - - - - -   - - 

รวม - - - - - - - -   - - 
10.ยุทธศาสตร์ที่ 10 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- - - - - - - -   - - 

รวม - - - - - - - -   - - 
รวมท้ังสิ้น - -   19 3,668,600 - -   19 3,668,600 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลบลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 9 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   

  เทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
************************************************************* 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยบ้านนางกูล 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ความยาว 
80 เมตร ปริมาตรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 42 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมลงไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร 

- - 170,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านคูเมือง – 
หนองผักกระเฉด หมู่ที่ 3 
บ้านคูเมือง  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 60 
เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 36 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร 
และทางเชื่อมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1 ตารางเมตร 

- - 146,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลบลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 10 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรงุถนน
สายกุดเวียน – วัดกุด
เวียน หมู่ที่ 4 บ้านกุด
เวียน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปูผิวลาดยาง AC ขนาดกว้าง 
4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ความยาว 100 เมตร มีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 

- - 149,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านคูเมือง
ใหม่ – บ้านน้อย (ช่วง
บ้านน้อย) ต่อจากเดิม หมู่
ที่ 5 บ้านน้อย 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 ความยาว 50 เมตร 
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
37.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ลงไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร 

- - 304,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านกระดาน 
–บ้านเข่ือน (ช่วง รร.
กระดาน) หมู่ที่ 6 บ้าน
กระดาน  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 6 เมตร  ความ
ยาว 340 ไหล่ ทางข้ างละ 
0.30 เมตร 
 

- - 1,050,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
เลียบคลองชลประทาน  
(ช่วงวัดดอนยาว) หมู่ที่ 7 
บ้านดอนยาว 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ลงหิ นคลุ กขนาดกว้าง 6 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ความยาว 300 เมตร ปริมาตร
หิ นคลุ กไม่ น้ อยกว่า 180 
ลู กบาศก์ เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยบดทับแน่น 
 

- - 146,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลบลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 11 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุ งถนน
สาย ในบ้ าน โพ ธ์ิ ตาสี  
หมู่ที่ 10 บ้านโพธ์ิตาสี  
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ปู ผิ วลาดยาง AC ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ ย 
0.05 เมตร ความยาว 100 
เมตร มี พ้ื นที่ ไม่ น้ อยกว่า 
400 ตารางเมตร 

- - 500,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้าน
บัลลังก์ – บ้านทำนบ
พัฒนา (ช่วงบ้านบัลลังก์) 
หมู่ที่ 11 บ้านบัลลังก์  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 120 
เมตร  

- - 146,000 132,000 - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมถนน
สายป่าสาธารณะ บ้าน 
เมืองเก่า–บ้านโพธ์ิตาสี  
 หมู่ที่ 12 บ้านเมืองเก่า 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ลงลู กรั งขนาดกว้าง 4 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ความยาว 1,050 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
420 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลี่ยบดทับแน่น 

- - 147,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย   
บ้านโกรกหอย – 
ป่าสาธารณะประโยชน์ 
(ช่วงบ้านโกรกหอย)  
หมู่ที่ 13 บ้านโกรกหอย 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 60 
เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 36 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ลงไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  
และทางเชื่อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1 ตารางเมตร 

- - 146,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลบลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 12 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยโรงถัง  
หมู่ที่ 14 บ้านสระขุด      

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 60  เมตร 
ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 
36 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงไหล่
ทางข้างละ 0.30 เมตร 

- - 146,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านสระ
ตะเฆ่ – บ้านโกรกหอย  
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 15 
บ้านสระตะเฆ่หิน 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 60  เมตร 
ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 
36 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงไหล่
ทางข้างละ 0.30 เมตร 

- - 146,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านทำนบ
พัฒนา – บ้านดอนใหม่  
หมู่ที่ 17 บ้านทำนบพัฒนา 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 60  เมตร 
ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 
36 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงไหล่
ทางข้างละ 0.30 เมตร และทาง
เชื่ อมพื้ นที่ ไม่ น้อยกว่า 1.50 
ตารางเมตร 

- - 147,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านคูเมือง
ใหม่ – โนนบ้านด่าน  
หมู่ที่ 18 บ้านคูเมืองใหม่  
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 60  เมตร 
ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 
36 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงไหล่
ทางข้างละ 0.30 เมตรและทาง
เชื่อมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12.50 
ตารางเมตร  

- - 152,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลบลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 13 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยบ้านนายกบ หมู่ที่ 19 บ้าน
โนนเจดีย์พัฒนา  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 60 เมตร ปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมลงไหล่ทางข้ างละ 
0.30 เมตรและทางเชื่อมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6 ตารางเมตร 

- - 149,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายบ้านกระดาน – บ้านเขื่อน 
(ต่อจากเดิม)  
หมู่ที่ 16 บ้านโนนทองพัฒนา  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 50 เมตร ปริมาตร
คอนกรีตไม่ น้ อยกว่ า 37.50 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร 

- - 152,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านกุดเวียน – 
บ้านโนนเจดีย์ (ช่วงหน้า รร. 
บึงคำคู) หมู่ที่ 18 บ้านคู
เมืองใหม ่

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว 120 เมตร 
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร 

- - 434,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการติดต้ังป้ายจราจรถนน
สายบ้านกุดเวียน -  
บ้านโนนเจดีย์ หมู่ที่ 4  
บ้านกุดเวียน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

- ติดต้ังป้ายจราจร แบบป้ายเตือน 
จำนวน 20 ชุด ป้ายบังคับ จำนวน 
2 ชุด ป้ายหมู่บ้าน จำนวน 2 ชุด 
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท 
พร้อมติดต้ังให้เรียบร้อย  

- - 105,600 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน
สระขุด - บ้านพระ  ต.ด่านใน 
บ้านสระขุด หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 6 ม.  ความยาว  
1,460 ม.    พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า   
8,760  ตารางเมตร 
มาตรฐาน 

- - - 300,000 -  
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการวางท่อระบายน้ำถนน
สายบ้านโนนเจดีย์ - บ้านโนน
ทองพัฒนา (ช่วงบ้านนายชลอ) 
บ้านโนนเจดีย์  หมู่ที่  1 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

ตัดถนนคอนกรีต  ขนาดกว้ าง  
0.50  ม.  ความยาว  4  ม. 
วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จำนวน 1 แถว ยาว  4  ม. 

- - - 20,000 -  
 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
********************************************* 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพ้ืน
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(น้ำยางพารา) สายบ้าน
โนนเจดีย์ –  ฟาร์มแย้  
หมู่ที่ ๑ บ้านโนนเจดีย์ 
ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal 
ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  
(น้ำยางพารา) สายบ้านโนน
เจดีย์ –  ฟาร์มแย้ หมู่ที่ ๑ 
บ้านโนนเจดีย์ ตำบลบัลลังก์ 
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง ๖ เมตร  
ยาว 2,3๐๐ เมตร    
ไม่มีไหล่ทาง พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 13,800 ตารางเมตร 

- - 9,803,๐๐๐ - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรงุผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพ้ืน
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(น้ำยางพารา) สายบ้าน
กระดาน – โนนเจดีย์  
กม.๐+000 – กม.
2+000 หมู่ที่ 6 
บ้านกระดาน  ตำบล
บัลลังก์  อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal 
ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  
(น้ำยางพารา) สายบ้าน
กระดาน – โนนเจดีย์ กม.
๐+000 – กม.2+000  
หมู่ที่ 6  บ้านกระดาน  ตำบล
บัลลังก์  อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
12,000 ตารางเมตร 

- - 8,548,๐๐๐ - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรงุผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพ้ืน
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย         ยาง
ธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายบ้านหนองแวง – บ้าน
หนองแจง   หมู่ที่ ๒ 
บ้านหนองแวง   
ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal 
ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  
(น้ำยางพารา) สายบ้าน 
หนองแวง – บ้านหนองแจง 
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวง   
ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ 
เมตร   ยาว 2,9๐๐ เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 14,500 ตารางเมตร 

- - 9,955,๐๐๐ - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรงุผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพ้ืน
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย         ยาง
ธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายสนามกีฬา –  บ้าน
โนนเจดีย์ หมู่ที่ ๓   
บ้านคูเมือง  ตำบลบัลลังก์         
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
Cape Seal ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย         
ยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายสนามกีฬา –  บ้านโนน
เจดีย์ หมู่ที่ ๓  บ้านคูเมือง  
ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ 
เมตร ยาว 2,9๐๐ เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
14,500 ตารางเมตร  

- - 9,955,๐๐๐ - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 
Cape Seal ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย         
ยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายเลียบคลองชลประทาน  
กม.๐+000 – กม.2+900  
หมู่ที่ 5  บ้านน้อย  ตำบล
บัลลังก์  อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal 
ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  
(น้ำยางพารา) สายเลียบคลอง
ชลประทาน  กม.๐+000 – 
กม.2+900  หมู่ที่ 5   
บ้านน้อย  ตำบลบัลลังก์  
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,430 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พ้ืนที่รวม  ไม่น้อยกว่า 
14,580 ตารางเมตร  

- - 9,911,๐๐๐ - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรงุผิว
จราจร Cape Seal ชั้น 
พ้ืนทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(น้ำยางพารา) สายบ้าน 
กุดเวียน –  บ้านโกรกหอย 
หมู่ที่ ๔  บ้านกุดเวียน  
ตำบลบัลลังก์     
อำเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพ้ืนทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วย         
ยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายบ้านกุดเวียน –  บ้าน
โกรกหอย หมู่ที่ ๔  บ้าน 
กุดเวียน  ตำบลบัลลังก์         
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,430 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
14,580 ตารางเมตร 

- - 9,911,๐๐๐ - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรงุผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพ้ืน
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย         ยาง
ธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายหนองท้องเรือ – บ้าน
ดอนใหม่ ตำบลบ้านวัง หมู่
ที่ 11 บ้านบัลลังก์       
ตำบลบัลลังก์   อำเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal 
ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย ยางธรรมชาติ 
(น้ำยางพารา) สายหนอง 
ท้องเรือ – บ้านดอนใหม่ 
ตำบลบ้านวัง หมู่ที่ 11 บ้าน
บัลลังก์       ตำบลบัลลังก์   
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
13,800 ตารางเมตร  

- - 9,917,๐๐๐ - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลบลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 18 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรบัปรุงผิวจราจร 
Cape Seal ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย 
ยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา – 
บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๙ 
บ้านโนนเจดีย์พัฒนา  ตำบล
บัลลังก์  อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal 
ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย ยางธรรมชาติ 
(น้ำยางพารา) สายบ้าน 
โนนเจดีย์พัฒนา – บ้านคูเมือง
ใหม่ หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนเจดีย์
พัฒนา  ตำบลบัลลังก์  อำเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,380 
เมตร  ไม่มีไหล่ทาง พ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 14,280 ตาราง
เมตร  

- - 9,972,๐๐๐ - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรงุผิว
จราจร Cape Seal ชั้นพ้ืน
ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(น้ำยางพารา) สายบ้าน
โพธ์ิตาสี – บ้านโกรกหอย 
หมู่ที่ 10 บ้านโพธ์ิตาสี  
ตำบลบัลลังก์   อำเภอ 
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร Cape Seal 
ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วย         ยาง
ธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สาย
บ้านโพธิ์ตาสี – บ้านโกรกหอย 
หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ตาสี  ตำบล
บัลลังก์   อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,430 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
14,580 ตารางเมตร  

- - 9,911,๐๐๐ - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลบลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 19 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรงุผิว
จราจร Cape Seal ชั้น
พ้ืนทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(น้ำยางพารา) สายอ้อม
บ้านเมืองเก่า  กม.
๓+000 – กม.5+300 
หมู่ที่ 12 บ้านเมืองเก่า       
ตำบลบัลลังก์   อำเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพ้ืนทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายอ้อมบ้าน เมืองเก่า   
กม.๓+000 – กม.5+300 
หมู่ที่ 12 บ้านเมืองเก่า 
ตำบลบัลลังก์   อำเภอ 
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
13,800 ตารางเมตร  

- - 9,917,๐๐๐ - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรงุผิว
จราจร Cape Seal ชั้น
พ้ืนทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(น้ำยางพารา) สายบ้าน
สระขุด – บ้านพระ 
อำเภอด่านขุนทด   
หมู่ที่ 1๔ บ้านสระขุด          
ตำบลบัลลังก์ อำเภอ 
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วย         
ยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายบ้านสระขุด – บ้านพระ 
อำเภอด่านขุนทด  หมู่ที่ 1๔ 
บ้านสระขุด  ตำบลบัลลังก์   
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง  6 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
11,400 ตารางเมตร  

- - 8,259,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลบลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 20 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรงุผิว
จราจร Cape Seal ชั้น
พ้ืนทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(น้ำยางพารา) สายเลียบ
คลองชลประทาน Lmc 
ฝั่งซ้ายช่วง  กม.7+620– 
กม. 10+ 050  หมู่ที่ 7 
บ้านดอนยาว  ตำบล
บัลลังก์  อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สาย
เลียบคลองชลประทาน Lmc 
ฝั่งซ้ายช่วง  กม.7+620 – 
กม. 10+ 050    หมู่ที่ 7 
บ้านดอนยาว  ตำบลบัลลังก์  
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,430 เมตร  ไม่มีไหล่
ทาง พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
14,580 ตารางเมตร  

- - 9,911,๐๐๐ - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรงุผิว
จราจร Cape Seal ชั้น
พ้ืนทางดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(น้ำยางพารา) สายบ้าน
โกรกหอย – บ้านสระ
ตะเฆ่  หมู่ที่ 1๓ บ้าน
โกรกหอย  ตำบลบัลลังก์   
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ปรับปรุงผิวจราจร Cape 
Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วย         
ยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายบ้านโกรกหอย – บ้าน
สระตะเฆ่  หมู่ที่ 1๓ บ้าน
โกรกหอย  ตำบลบัลลังก์   
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
10,000 ตารางเมตร  

- - 7,299,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลบลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 21 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านกระดาน – บ้าน
เข่ือน ช่วงบ้านโนนทอง
พัฒนา (ต่อจากเดิม)   

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 52 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.30 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 260 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

- - 157,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการขุดสระ
น้ำประปา บ้านโนนทอง
พัฒนา หมู่ที่ 16 บ้าน
โนนทองพัฒนา 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอ
สำหรับการ
อุปโภค บรโิภค 

ขุดสระน้ำประปา บ้านโนน
ทองพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้าน
โนนทองพัฒนา  
รายลเอียดตามแบบกำหนด 

- - 143,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตดีข้ัน 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอยสุขปราณี 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ความยาว 92 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.20 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 368 ตารางเมตร  

- - 230,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยบ้านนาง
แต๋ว บ้านหนองแวง  หมู่
ที่  2 
   

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 
3.20 เมตร หนา 0.15 
ความยาว  60  เมตร  ไม่
มีไหล่ทาง มีพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 192 ตารางเมตร 
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 28.80 ลูกบาศก์
เมตร  ตามแบบมาตรฐาน  

- -  108,000 - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลบลัลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  หน้า 22 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านคูเมือง - 
หนองผักกระเฉด บ้านคู
เมือง หมู่ที่ 3 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต  ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว  65  เมตร 
ไหล่ทางลูกรงักว้างข้างละ 
0.20  เมตร มีพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 260  ตารางเมตร 
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 39 ลูกบาศก์เมตรตาม
แบบมาตรฐาน  

- - - 148,000 - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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คอนกรีตซอยบ้าน 
นายอาจ บ้านสระตะเฆ่
หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

เทคอนกรีต ขนาดกว้าง  
3.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ความยาว  104  
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.20  เมตร มีพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 364 
ตารางเมตร และทางเชื่อม 
4 ตารางเมตร  ปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
54.60 ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบมาตรฐาน 

- - - 222,000 - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
********************************************* 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายแยกบ้าน
นายจิต หมู่ที่ 7 บ้านดอน
ยาว  ตำบลบัลลังก์ 
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
แยกบ้านนายจิต  ขนาดหว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
218 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 872 ตารางเมตร 

- - 500,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายศาลตาปู่ – 
ถนนชลประทาน หมู่ที่ 
15 บ้านสระตะเฆ่หิน  
ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
ศาลตาปู่ – ถนน
ชลประทาน ขนาดหว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
155 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 620 ตารางเมตร 

- - 370,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายโนนเจดีย์ – 
ฟาร์มแย้ หมู่ที่ 1 บ้านโนน
เจดีย์  ตำบลบัลลังก์ อำเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
โนนเจดีย์ – ฟาร์มแย้  ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 220 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร 

- - 500,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายแยกถนน
ชลประทาน ฝั่งขวา - บา้น
โนนเจดีย์ หมู่ที่ 3 บ้านคู
เมือง  ตำบลบัลลังก์ อำเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
แยกถนนชลประทาน ฝั่งขวา 
- บ้านโนนเจดีย์ ขนาดกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 220 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร 

- - 500,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายบ้านสระขุด - 
บ้านพระ หมู่ที่ 14 บ้าน
สระขุด  ตำบลบัลลังก์ 
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย
บ้านสระขุด - บ้านพระ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 240 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 
เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร 

- - 600,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายศาลตาปู่-ถนน
ชลประทาน หมู่ที่ 15 บ้าน
สระตะเฆ่หิน  ตำบลบัลลังก์ 
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายศาล
ตาปู่-ถนนชลประทาน ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 155 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 620 ตารางเมตร 

- - 370,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
Asphaltic  Concrete  
ชั้นพ้ืนทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายถนนชลประทานฝั่ง
ซ้าย กม.0+000 - กม.
2+500 หมู่ที่ 4  
บ้านกุดเวียน ตำบล
บัลลังก์ อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน Asphaltic  
Concrete  ชั้นพ้ืนทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (น้ำ
ยางพารา ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 2,500 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง  มีพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 12,500  
ตารางเมตร  ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบท 

- - 9,900,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
Asphaltic  Concrete  
ชั้นพ้ืนทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายบ้านบัลลังก์ -บ้าน
ทำนบพัฒนา หมู่ที่ 11  
บ้านบัลลังก์ ตำบลบัลลงัก์ 
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน Asphaltic  
Concrete  ชั้นพ้ืนทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (น้ำ
ยางพารา ขนาดกว้าง    
5.00 เมตร ยาว 2,060 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง  มีพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า  10,300  
ตารางเมตร  ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบท 

- - 8,200,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
Asphaltic  Concrete  
ชั้นพ้ืนทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายบ้านคูเมืองใหม่ - 
โนนบ้านด่าน หมู่ที่ 18  
บ้านคูเมืองใหม่ ตำบล
บัลลังก์ อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน Asphaltic  
Concrete  ชั้นพ้ืนทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (น้ำ
ยางพารา ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร ยาว  765 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง  มีพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า  3,825  
ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบท 

- - 3,200,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
Asphaltic  Concrete  
ชั้นพ้ืนทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (น้ำยางพารา) 
สายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา 
- ทุ่งพันดี  หมู่ที่ 19 บ้าน
โนนเจดีย์พัฒนา ตำบล
บัลลังก์ อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา  

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน Asphaltic  
Concrete  ชั้นพ้ืนทางดิน
ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (น้ำ
ยางพารา ขนาดกว้าง    
5.00 เมตร ยาว  2,280 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง  มีพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า  11,400  
ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบท 

- - 9,900,000 - - 1 สาย ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการขยายสะพาน
ข้ามคลองส่งน้ำ สายกุด
เวียน - โนนเจดีย์ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

 - - 500,000 - - 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการขยายสะพาน
ข้ามคลองส่งน้ำ สายบ้าน
กุดเวียน - แยกถนนสาย 
นม.4008 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

 - - 500,000 - - 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการขยายสะพาน
ข้ามคลองส่งน้ำ สายสระ
ตะเฆ่ - หนองแจง 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

 - - 500,000 - - 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการขยายสะพาน
ข้ามคลองส่งน้ำ  
สายกกไข่เน่า 
 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

 - - 500,000 - - 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltoc C0ncrete 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
นม.ถ. 39-010  สาย
เลียบคลองชลประทาน 
LMC ฝั่งซ้าย  
บ้านหนองแจง หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltoc C0ncrete รหัส
ทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ. 39-
010 สายเลียบคลอง
ชลประทาน LMC ฝั่งซ้าย ช่วง 
กม. 7+815 - กม.10+895 
บ้านหนองแจง หมู่ที่ 9 ตำบล
บัลลังก์ กว้าง 6 เมตร ยาว 
2,600 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
15,600 ตารางเมตร ไม่มีไหล่
ทาง ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงชนบท 
 

- - - - 9,942,000 ความยาว
ถนน ไม่
น้อยกว่า 
2,600 
เมตร  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltoc C0ncrete 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
นม.ถ. 39-144 สาย
เลียบคลองชลประทาน  
บ้านน้อย หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltoc C0ncrete รหัส
ทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.  
39-144  สายเลียบคลอง
ชลประทาน บ้านน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลบัลลังก์ กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 15,600 ตารางเมตร ไม่มี
ไหล่ทาง ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงชนบท 
 

- - - - 9,939,000 ความยาว
ถนน ไม่
น้อยกว่า 
2,600 
เมตร  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltoc C0ncrete 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
นม.ถ. 39-043  
สายอ้อมบ้านเมืองเก่า  
บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง 
Asphaltoc C0ncrete รหัส
ทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ. 39-
043 สายอ้อมบ้านเมืองเก่า 
ช่วง กม. 0+610 - กม.
4+460 บ้านเมืองเก่า 
หมู่ที่ 12 ตำบลบัลลังก์ กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,310 เมตร พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 13,860 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบท 
 

- - - - 9,088,000 ความยาว
ถนน ไม่
น้อยกว่า 
2,310 
เมตร  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถ่ิน นม.ถ.  
39-145 สายบ้าน 
กุดเวียน-แยกทางหลวง 
นม. 4008 
บ้านเมืองเก่า  หมู่ที่ 12 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.  
39-145 สายบ้านกุดเวียน -
แยกทางหลวง นม. 4008 
บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 12 ตำบล
บัลลังก์ กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,525 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
7,625  ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
ชนบท 
 

- - - - 5,875,000 ความยาว
ถนน ไม่
น้อยกว่า 
1,525 
เมตร  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจำปี 2562 

เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การศึกษา 

- จัดซื้อ  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) ปริมาณการฉดีพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง  

2) ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร  

3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า หมายเหตุ: ใช้
สำหรับการกำจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆา่
เชื้อโรคหรือการป้องกัน กำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค 
เช่น ยุงแมลง เป็นต้น 

- 118,000 59,000 - - กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ. 03 


