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องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



 
ค าน า 

 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.3/ว6046  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2561          
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  
หมวด  4  การแก้ไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ข้อ  21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอ าเภอ  และจังหวัด
ทราบด้วย 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  (ครั้งที่  5/2563)  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  คณะกรรมการพัฒนาฯ  
คณะกรรมการสนับสนุนฯ  ประชาคมท้องถิ่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มผู้น าหมู่บ้าน  ประชาชน  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงทุกท่าน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ  
ต่อไป 
 

                                                                                  ส านักปลัด  อบต.  
งานนโยบายและแผน 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561–2565)  
แก้ไข  (ครั้งที่  2/2563)  เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2563  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561–2565)  เพ่ิมเติม    
(ฉบับที่  2/2563)  เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2563  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561–2565)  แก้ไข          
(ครั้งที่  3/2563)  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2563  ไปแล้ว  นั้น 
   
 เนื่องจากงานนโยบายและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับแจ้ง
บันทึกข้อความ  ที่  นม  74003/19  ลงวันที่  21  ธันวาคม  2563  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จากกองช่าง  แจ้งรายละเอียดประมาณการราคาค่าใช้จ่ายโครงการใช้
จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยงานนโยบายและแผน  ด าเนินการ ตรวจสอบแล้ว  ปรากฏว่า  
บางโครงการจ านวนงบประมาณเดิมที่ได้ประมาณการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565)  ไม่เท่ากับจ านวน
ประมาณการโครงการที่จะด าเนินการจัดท าในร่างโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และปี
ที่ด าเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561–2565)  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จึงมีความ
ประสงค์ท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขจ านวนงบประมาณเดิมให้มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ต้องสอดคล้องกับโครงการ  ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ทางช่าง  หลักของราคากลาง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  และแก้ไขปีที่ด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  ให้ถูกต้อง  ต่อไป 

   
2. วัตถุประสงค์ของการแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
  2.1  เพื่อให้การจัดท าโครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)          
มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
  2.2  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  และการเตรียมความพร้อม  เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ี 
  2.3  เพื่อแก้ไขราคาประมาณการ  และปีที่ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของ
ราคากลาง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคากลาง  และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
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3. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  4  การแก้ไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา 
  ข้อ  21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอ าเภอ  และจังหวัดทราบ
ด้วย 



3

ส่วนท่ี  2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  (คร้ังท่ี  5/2563)

(แบบ  ผ. 02)

3



4 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
 โครงการเดิม

5  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  - 170,000  -  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง
 หว้ยฉลุง  หมู่ที่  8   ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  80.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  

 - เร่ิมจากข้างที่ดินนางชื่นชม  ฮันเซน  ไปทางทศิ  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม  
 ตะวันออก  ถึงข้างวัดหนองจาน        
 แก้ไขเป็น

5  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  - 160,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง
 หว้ยฉลุง  หมู่ที่  8   ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  80.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  

 - เร่ิมจากข้างที่ดินนางชื่นชม  ฮันเซน  ไปทางทศิ  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม  
 ตะวันออก  ถึงข้างวัดหนองจาน        
 โครงการเดิม

6  โครงการกอ่สร้างฝารางระบายน้้า  คสล.  เพื่อใหป้ระชาชน  ขนาดกว้าง  1.25  ม.  -  - 176,800  -  -  ประชาชนเกดิ  ประชาชนกดิ  กองช่าง
 บา้นหว้ยฉลุง  หมู่ที่  8   เกดิความปลอดภยั  ยาว  319.00  ม.  ความปลอดภยั  ความปลอดภยั  

 หนา  0.10  ม.  เพิ่มขึ้น
 ร้อยละ 100

 แก้ไขเป็น
6  โครงการกอ่สร้างฝารางระบายน้้า  คสล.  เพื่อใหป้ระชาชน  ขนาดกว้าง  1.25  ม.  -  -  - 381,000  -  ประชาชนเกดิ  ประชาชนกดิ  กองช่าง

 บา้นหว้ยฉลุง  หมู่ที่  8   เกดิความปลอดภยั  ยาว  319.00  ม.  ความปลอดภยั  ความปลอดภยั  

 หนา  0.10  ม.  เพิ่มขึ้น
 ร้อยละ 100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  (คร้ังท่ี  5/2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        4 



5 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

 โครงการเดิม
9  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  5.00  ม.  -  - 1,500,000  -  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 หนองจาน  หมู่ที่  11     ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  550.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  

 - เร่ิมจากข้างที่นานายช่อ  มุ่งแฝงกลาง  ไปทาง  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม  
 ทศิตะวันออก  ถึงข้างที่นานางจั่น  จัดกลาง
 แก้ไขเป็น

9  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  5.00  ม.  -  -  - 1,400,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง
 หนองจาน  หมู่ที่  11     ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  550.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  

 - เร่ิมจากข้างที่นานายช่อ  มุ่งแฝงกลาง  ไปทาง  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม  
 ทศิตะวันออก  ถึงข้างที่นานางจั่น  จัดกลาง

  โครงการเดิม           
14  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  5.00  ม.  -  - 599,000  -  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 สะแกราษฎร์  หมู่ที่  3  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  200.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  363  บา้นนายวิศวะ  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม  
 ศรีมว่งกลาง  ไปทางทศิเหนอื  ถึงสามแยกข้างร้ัว        
 โรงเรียนขามสะแกแสง   

 แก้ไขเป็น      
14  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  5.00  ม.  -  -  - 525,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 สะแกราษฎร์  หมู่ที่  3  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  200.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  363  บา้นนายวิศวะ  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม  
 ศรีมว่งกลาง  ไปทางทศิเหนอื  ถึงสามแยกข้างร้ัว        
 โรงเรียนขามสะแกแสง   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        5 



6 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

 โครงการเดิม
19  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  3.50  ม.  -  - 993,000  -  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 ภายในหมู่บา้หนกุ  หมู่ที่  4  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  1,500.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากสามแยกข้างที่ดินนายณรงค์  สินสันเทยีะ  ในการคมนาคม  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  ในการคมนาคม
 ไปทางทศิใต้  ถึงข้างที่ดินนางเภา  กลีบกลาง  

 แก้ไขเป็น
19  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  3.50  ม.  -  -  - 810,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 ภายในหมู่บา้หนกุ  หมู่ที่  4  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  1,500.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากสามแยกข้างที่ดินนายณรงค์  สินสันเทยีะ  ในการคมนาคม  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  ในการคมนาคม
 ไปทางทศิใต้  ถึงข้างที่ดินนางเภา  กลีบกลาง  

 โครงการเดิม
22  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  - 580,000  -  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 ภายในหมู่บา้นนามาบ  หมู่ที่  5  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  770.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  65  บา้นนางสมศรี  ในการคมนาคม  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  ในการคมนาคม
 หวังเคียงกลาง  ไปทางทศิใต้  ถึงสามแยกข้างที่ดิน    

  นายอ้านวย  กลีบกลาง  

 แก้ไขเป็น
22  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  - 475,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 ภายในหมู่บา้นนามาบ  หมู่ที่  5  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  770.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  65  บา้นนางสมศรี  ในการคมนาคม  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  ในการคมนาคม
 หวังเคียงกลาง  ไปทางทศิใต้  ถึงสามแยกข้างที่ดิน    

  นายอ้านวย  กลีบกลาง  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        6 



7 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

 โครงการเดิม
27  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้นด่านช้าง  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  - 679,000  -  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 หมู่ที่  6  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  290.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากตรงข้ามบา้นเลขที่  2  บา้นนางละเอยีด  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม  
 จู๋กลาง  ไปทางทศิใต้  ถึงข้างบา้นเลขที่  95        
 บา้นนางชมา้ย  ลัดหนองขี   

 แก้ไขเป็น
27  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้นด่านช้าง  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  - 589,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 หมู่ที่  6  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  290.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากตรงข้ามบา้นเลขที่  2  บา้นนางละเอยีด  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม  
 จู๋กลาง  ไปทางทศิใต้  ถึงข้างบา้นเลขที่  95        
 บา้นนางชมา้ย  ลัดหนองขี   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        7 



8 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

 โครงการเดิม
37  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ   -  -   -  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 ภายในหมู่บา้นหว้ยฉลุง  หมู่ที่  8  ความสะดวกรวดเร็ว   ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 ช่วงท่ี 1  ในการคมนาคม  ช่วงท่ี 1     เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  ในการคมนาคม
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 144  บา้นนายบู๊  ฤทธิก์ลาง  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  632,700 
 ไปทางทศิเหนอื  ถึงถนนหนิคลุกเดิม  (โครงการของ  ยาว  840.00  ม.
 อ้าเภอขามสะแกแสง  หมู่บา้นละ  250,000  บาท)  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.
 ช่วงท่ี 2  ช่วงท่ี 2
 - เร่ิมจากข้างที่ดินนางละมอ่ม  มุ่งแฝงกลาง  ไปทาง  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  628,300  
 ทศิเหนอื  ถึงข้างที่ดินนายประเชิญ  ลานอก  ยาว  1,100.00  ม.  
 (สุดเขต อบต. ขามสะแกแสง)  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.  

 แก้ไขเป็น
37  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ   -  -  - 1,027,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 ภายในหมู่บา้นหว้ยฉลุง  หมู่ที่  8  ความสะดวกรวดเร็ว   ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 ช่วงท่ี 1  ในการคมนาคม  ช่วงท่ี 1     เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  ในการคมนาคม
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 144  บา้นนายบู๊  ฤทธิก์ลาง  ขนาดกว้าง  4.00  ม.   
 ไปทางทศิเหนอื  ถึงถนนหนิคลุกเดิม  (โครงการของ  ยาว  840.00  ม.
 อ้าเภอขามสะแกแสง  หมู่บา้นละ  250,000  บาท)  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.
 ช่วงท่ี 2  ช่วงท่ี 2
 - เร่ิมจากข้างที่ดินนางละมอ่ม  มุ่งแฝงกลาง  ไปทาง  ขนาดกว้าง  3.00  ม.    
 ทศิเหนอื  ถึงข้างที่ดินนายประเชิญ  ลานอก  ยาว  1,100.00  ม.  
 (สุดเขต อบต. ขามสะแกแสง)  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        8 



9 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

 โครงการเดิม
40  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้นคู  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  - 836,000  -  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 หมู่ที่  9  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  357.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  37  บา้นนายธนเูทพ  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม  
 วัชรเมฆขลา  ไปทางทศิตะวันออก  ถึงข้างที่ดิน        
 นางจันทร์แรม  ขอมกีลาง   

 แก้ไขเป็น
40  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้นคู  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  - 739,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 หมู่ที่  9  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  357.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  37  บา้นนายธนเูทพ  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม  
 วัชรเมฆขลา  ไปทางทศิตะวันออก  ถึงข้างที่ดิน        
 นางจันทร์แรม  ขอมกีลาง   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        9 



10 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

 โครงการเดิม
56  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ   -  -   -  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 โนนแจง  หมู่ที่  12  ความสะดวกรวดเร็ว   ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 จุดท่ี  1  ในการคมนาคม  จุดท่ี  1  เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  17  บา้นนางสาวสมหมาย  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  111,000 
 มุ่งดีกลาง  ไปทางทศิตะวันออก  ถึงข้างบา้นเลขที่  ยาว  60.00  ม.
 38  บา้นนายดัด  เดชสันเทยีะ  หนา  0.15  ม.

 พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.

 อดัแรงชั้น 3  จ้านวน 1 จดุ 

 ขนาด  Ø  0.40 ม.  จ้านวน 5 ท่อน

 จุดท่ี  2   จุดท่ี  2
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  48  บา้นนายเล่ียม  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  236,000 
 หวังดีกลาง  ไปทางทศิตะวันออก  ถึงข้างบา้นเลขที่  ยาว  130.00  ม.
 56  บา้นนางสาวเกวลิน  ขอผลกลาง  หนา  0.15  ม.

 พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.

 อดัแรงชั้น 3  จ้านวน 1 จดุ 

 ขนาด  Ø  0.40 ม.  จ้านวน 5 ท่อน

 จุดท่ี  3   จุดท่ี  3
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  15  บา้นนางศิวลัย  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  162,000 
 รวมกลาง  ไปทางทศิตะวันออก  ถึงข้างบา้นเลขที่  ยาว  93.00  ม.
 18  บา้นนายนรินทร์  รักด่านกลาง  หนา  0.15  ม.  

 (ไม่มีไหล่ทาง)
 พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.

 อดัแรงชั้น 3  จ้านวน 1 จดุ 

 ขนาด  Ø  0.40 ม.  จ้านวน 5 ท่อน  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        10 



11 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

 แก้ไขเป็น
56  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ   -  -  - 447,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 โนนแจง  หมู่ที่  12  ความสะดวกรวดเร็ว   ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 จุดท่ี  1  ในการคมนาคม  จุดท่ี  1  เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  17  บา้นนางสาวสมหมาย  ขนาดกว้าง  3.00  ม.   
 มุ่งดีกลาง  ไปทางทศิตะวันออก  ถึงข้างบา้นเลขที่  ยาว  60.00  ม.
 38  บา้นนายดัด  เดชสันเทยีะ  หนา  0.15  ม.

 พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.

 อดัแรงชั้น 3  จ้านวน 1 จดุ 

 ขนาด  Ø  0.40 ม.  จ้านวน 5 ท่อน

 จุดท่ี  2   จุดท่ี  2
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  48  บา้นนายเล่ียม  ขนาดกว้าง  3.00  ม.   
 หวังดีกลาง  ไปทางทศิตะวันออก  ถึงข้างบา้นเลขที่  ยาว  130.00  ม.
 56  บา้นนางสาวเกวลิน  ขอผลกลาง  หนา  0.15  ม.

 พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.

 อดัแรงชั้น 3  จ้านวน 1 จดุ 

 ขนาด  Ø  0.40 ม.  จ้านวน 5 ท่อน

 จุดท่ี  3   จุดท่ี  3
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  15  บา้นนางศิวลัย  ขนาดกว้าง  3.00  ม.   
 รวมกลาง  ไปทางทศิตะวันออก  ถึงข้างบา้นเลขที่  ยาว  93.00  ม.
 18  บา้นนายนรินทร์  รักด่านกลาง  หนา  0.15  ม.  

 (ไม่มีไหล่ทาง)
 พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.

 อดัแรงชั้น 3  จ้านวน 1 จดุ 

 ขนาด  Ø  0.40 ม.  จ้านวน 5 ท่อน  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        11 



12 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

 โครงการเดิม
44  โครงการวางทอ่ระบายน้้า  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อระบายน้้า  ทอ่ระบายน้้า  คสล.  - 75,000    -  -  -  มรีางระบายน้้า  สามารถระบายน้้า กองช่าง

 บลุะกอ  หมู่ที่  10  และปอ้งกนัน้้าทว่ม  อดัแรงชั้น  3  ในหมู่บา้น  และปอ้งกนัน้้าทว่ม  
 - ตรงข้ามร้านค้าชุมชน  ติดล้าหว้ยเหนอื  จ้านวน  1  จุด  เพิ่มขึ้น   
 (คุ้มบา้นหว้ย)  ขนาด  Ø  0.80  ม.  ร้อยละ 3

 จ้านวน  20  ทอ่น  

 แก้ไขเป็น
44  โครงการวางทอ่ระบายน้้า  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อระบายน้้า  ทอ่ระบายน้้า  คสล.  -  -  - 70,000    -  มรีางระบายน้้า  สามารถระบายน้้า กองช่าง

 บลุะกอ  หมู่ที่  10  และปอ้งกนัน้้าทว่ม  อดัแรงชั้น  3  ในหมู่บา้น  และปอ้งกนัน้้าทว่ม  
 - ตรงข้ามร้านค้าชุมชน  ติดล้าหว้ยเหนอื  จ้านวน  1  จุด  เพิ่มขึ้น   
 (คุ้มบา้นหว้ย)  ขนาด  Ø  0.80  ม.  ร้อยละ 3

 จ้านวน  20  ทอ่น  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        12 



13 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

 โครงการเดิม
32  โครงการปรับปรุงถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ         ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 โนนหญ้าคา  หมู่ที่  7  ความสะดวกรวดเร็ว   ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 ช่วงท่ี  2  ในการคมนาคม  ช่วงท่ี  2       เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม
 - เร่ิมจากจุดส้ินสุดโครงการช่วงที่ 1  ในข้อบญัญัติ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  - 617,000  -  -
 งบประมาณฯ ป ี2562  (โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  ยาว  270.00  ม.      
 จากข้างบา้นเลขที่  47  บา้นนางวิลาวัลย์  ตากิ่มนอก)  หนา  0.15  ม.  
 ไปทางทศิตะวันตก  ถึงบริเวณโรงสีข้าวของหมู่บา้น   

 แก้ไขเป็น
32  โครงการปรับปรุงถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ         ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 โนนหญ้าคา  หมู่ที่  7  ความสะดวกรวดเร็ว   ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 ช่วงท่ี  2  ในการคมนาคม  ช่วงท่ี  2       เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  ในการคมนาคม
 - เร่ิมจากจุดส้ินสุดโครงการช่วงที่ 1  ในข้อบญัญัติ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  548,000  -
 งบประมาณฯ ป ี2562  (โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  ยาว  270.00  ม.      
 จากข้างบา้นเลขที่  47  บา้นนางวิลาวัลย์  ตากิ่มนอก)  หนา  0.15  ม.  
 ไปทางทศิตะวันตก  ถึงบริเวณโรงสีข้าวของหมู่บา้น   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        13 



14 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5  แผนงานการพาณิชย์

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
 โครงการเดิม

24  โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นนามาบ  เพื่อใหป้ระชาชน  ก่อสร้างระบบประปา  -  - 494,400  -  -  ประชาชน  ประชาชนมนี ้าประปา  กองช่าง
 หมู่ที่  5   มนี ้าประปาในการ  หอถังสูง  แบบโครงเหล็ก  มนี ้าประปา  ในการอปุโภค-บริโภค  
 (บริเวณหนา้วัดข้างประปาเกา่บา้นนามาบ)  อปุโภค-บริโภค  ติดตั งถังไฟเบอร์กลาส  ใช้เพิ่มขึ น  อย่างเพยีงพอ  
  ขนาดความจ ุ10.00 ลบ.ม.  ร้อยละ 50  
  จ้านวน  4  ถัง

  พร้อมติดตั งอุปกรณ์ต่างๆ  

 แก้ไขเป็น
24  โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นนามาบ  เพื่อใหป้ระชาชน  ก่อสร้างระบบประปา  -  -  - 498,000  -  ประชาชน  ประชาชนมนี ้าประปา  กองช่าง

 หมู่ที่  5   มนี ้าประปาในการ  หอถังสูง  แบบโครงเหล็ก  มนี ้าประปา  ในการอปุโภค-บริโภค  
 (บริเวณหนา้วัดข้างประปาเกา่บา้นนามาบ)  อปุโภค-บริโภค  ติดตั งถังไฟเบอร์กลาส  ใช้เพิ่มขึ น  อย่างเพยีงพอ  
  ขนาดความจ ุ10.00 ลบ.ม.  ร้อยละ 50  
  จ้านวน  4  ถัง

  พร้อมติดตั งอุปกรณ์ต่างๆ  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  (คร้ังท่ี  5/2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        14



15 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5  แผนงานการพาณิชย์

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

 โครงการเดิม
39  โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นคู   เพื่อใหป้ระชาชน  ก่อสร้างระบบประปา  -  - 478,000  -  -  ประชาชน  ประชาชนมนี ้าประปา  กองช่าง

 หมู่ที่  9   มนี ้าประปาในการ  หอถังสูง  แบบโครงเหล็ก  มนี ้าประปา  ในการอปุโภค-บริโภค  
 (บริเวณสระน ้าประปาวัดบา้นคู)  อปุโภค-บริโภค  ติดตั งถังไฟเบอร์กลาส  ใช้เพิ่มขึ น  อย่างเพยีงพอ  
  ขนาดความจ ุ10.00 ลบ.ม.  ร้อยละ 50  
  จ้านวน  4  ถัง   
  พร้อมติดตั งอุปกรณ์ต่างๆ  

 แก้ไขเป็น
39  โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นคู   เพื่อใหป้ระชาชน  ก่อสร้างระบบประปา  -  -  - 496,900  -  ประชาชน  ประชาชนมนี ้าประปา  กองช่าง

 หมู่ที่  9   มนี ้าประปาในการ  หอถังสูง  แบบโครงเหล็ก  มนี ้าประปา  ในการอปุโภค-บริโภค  
 (บริเวณสระน ้าประปาวัดบา้นคู)  อปุโภค-บริโภค  ติดตั งถังไฟเบอร์กลาส  ใช้เพิ่มขึ น  อย่างเพยีงพอ  
  ขนาดความจ ุ10.00 ลบ.ม.  ร้อยละ 50  
  จ้านวน  4  ถัง   
  พร้อมติดตั งอุปกรณ์ต่างๆ  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        15



16 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5  แผนงานการพาณิชย์

 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
 ท่ี  โครงการ  วัตถุประสงค์  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI)  จะได้รับ รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก

 งบประมาณ

 โครงการเดิม
51  โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นหนองจาน  เพื่อใหป้ระชาชน  ก่อสร้างระบบประปา  -  - 478,000  -  -  ประชาชน  ประชาชนมนี ้าประปา  กองช่าง

 หมู่ที่  11   มนี ้าประปาในการ  หอถังสูง  แบบโครงเหล็ก  มนี ้าประปา  ในการอปุโภค-บริโภค  
 อปุโภค-บริโภค  ติดตั งถังไฟเบอร์กลาส  ใช้เพิ่มขึ น  อย่างเพยีงพอ  

  ขนาดความจ ุ10.00 ลบ.ม.  ร้อยละ 50  
  จ้านวน  4  ถัง   
  พร้อมติดตั งอุปกรณ์ต่างๆ  

 แก้ไขเป็น
51  โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นหนองจาน  เพื่อใหป้ระชาชน  ก่อสร้างระบบประปา  -  -  488,100  -  ประชาชน  ประชาชนมนี ้าประปา  กองช่าง

 หมู่ที่  11   มนี ้าประปาในการ  หอถังสูง  แบบโครงเหล็ก  มนี ้าประปา  ในการอปุโภค-บริโภค  
 อปุโภค-บริโภค  ติดตั งถังไฟเบอร์กลาส  ใช้เพิ่มขึ น  อย่างเพยีงพอ  

  ขนาดความจ ุ10.00 ลบ.ม.  ร้อยละ 50  
  จ้านวน  4  ถัง   
  พร้อมติดตั งอุปกรณ์ต่างๆ  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  5/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        16


