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องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



 
ค าน า 

 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0810.3/ว6046  ลงวันท่ี  19  ตุลาคม  2561          
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  
หมวด  4  การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  ข้อ  21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่นอ าเภอ  และจังหวัด
ทราบด้วย 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  (ครั้งท่ี  2/2563)  ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  คณะกรรมการพัฒนาฯ  
คณะกรรมการสนับสนุนฯ  ประชาคมท้องถิ่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มผู้น าหมู่บ้าน  ประชาชน  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงทุกท่าน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนและ
ประเทศชาติ  ต่อไป 
 

                                                                                  ส านักปลัด  อบต.  
งานนโยบายและแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



สารบัญ 
 
เรื่อง                                                                                        หน้า 
 

ส่วนที่  1 บทน า  
1.  เหตุผลและความจ าเป็น         1 
2.  วัตถุประสงค์ของการแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 1  
3.  ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)      2  
 

ส่วนที่ 2           3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)     4 
แก้ไข  (ครั้งท่ี  2/2563)  (แบบ  ผ. 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  1 
บทน า 

1. เหตุผลและความจ าเป็น 
 ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ในการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ครั้งท่ี  1       
เมื่อวันท่ี  14  มิถุนายน  2562  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อวันท่ี  14  มิถุนายน  2562  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561–2565)  เพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี  1/2562)  ในการประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ครั้งท่ี  1/2562  เมื่อวันท่ี   
27  ธันวาคม  2562  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  1/2562)  เมื่อวันท่ี  3  มกราคม  2563  ไปแล้ว  นั้น 
 

  เนื่องจากงานนโยบายและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้รับบันทึก
ข้อความ  แจ้งประมาณการรายจ่าย  และประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ  จากส านักปลัด  อบต.  กองคลัง  
กองช่าง  และกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม  โดยงานนโยบายและแผนด าเนินการตรวจสอบแล้ว  ปรากฏว่า  
บางโครงการจ านวนงบประมาณเดิมท่ีได้ประมาณการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565)  และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  1/2562)  คลาดเคล่ือนกับจ านวนประมาณการ
โครงการท่ีจะด าเนินการจัดท าในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และปีท่ี
ด าเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561–2565)  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จึงมีความ
ประสงค์ท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขจ านวนงบประมาณเดิมให้มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ต้องสอดคล้องกับโครงการ  ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ทางช่าง  หลักของราคากลาง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคมรัฐ  พ.ศ. 2560       
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  และแก้ไขปีท่ีด าเนินโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ให้ถูกต้อง  ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 
  2.1  เพื่อให้การจัดท าโครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)          
มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 
  2.2  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  และการเตรียมความพร้อม  เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ี 
  2.3  เพื่อเปล่ียนแปลงราคาประมาณการ  และพื้นท่ีด าเนินการ  ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี
ท่ีเป็นจริงในปัจจุบันให้มากท่ีสุด 
 
 
 
 



2 
 
3. ข้ันตอนการแก้ไขแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  4  การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนา 
  ข้อ  21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่นอ าเภอ  และจังหวัดทราบ
ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  (คร้ังที่  2/2563) 

 
(แบบ  ผ. 02) 
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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
15  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  2.50  ม.  -  - 212,000 177,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง

 ภายในหมู่บา้นสะแกราษฎร์  หมู่ที่  3  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  850.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  371  บา้นนายวิสูตร  ในการคมนาคม  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  ในการคมนาคม
 ยอดอาหาร  ไปทางทศิตะวันออก  ถึงสามแยกข้าง
 ที่นานายเลิศ  ศรีมว่งกลาง  ***

16  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  2.50  ม.  -  -  - 300,000 300,000  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง
 ภายในหมู่บา้นสะแกราษฎร์  หมู่ที่  3  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  1,200.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  413  บา้นนางประกอบ  ในการคมนาคม  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  ในการคมนาคม
 หวังรวมกลาง  ไปทางทศิใต้  ถึงข้างที่ดิน
 นางศิริภสัสร  วงษว์ุฒิภทัร  ***

18  โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า  คสล. ภายใน  เพื่อระบายน้้า  ขนาดกว้าง  0.30  ม.   -  - 172,800 160,000  -  มรีางระบายน้้า  สามารถระบายน้้า กองช่าง
 หมู่บา้นหนกุ  หมู่ที่  4  และปอ้งกนัน้้าทว่ม  ยาว  144.00  ม.  ในหมู่บา้น  และปอ้งกนัน้้าทว่ม  
 - เร่ิมจากข้างศาลาพอ่ทอง  แมท่มิ  มุ่งพนูกลาง  ลึก  0.30  ม.  เพิ่มขึ้น   
 ไปทางทศิเหนอื  ถึงข้างบา้นเลขที่  90   ร้อยละ 3
 บา้นนางแสวง  แช่มกลาง   ***

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  (คร้ังท่ี  2/2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  2/2563)         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

21  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  - 112,000 225,000 233,900  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง
 นามาบ  หมู่ที่  5  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  250.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่  111/1  บา้นนายสงัด  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.  เพิ่มขึ้นร้อยละ 11  ในการคมนาคม
 มุ่งพนูกลาง  ไปทางทศิใต้  ถึงข้างบา้นเลขที่  40   
 บา้นนายจ้อน  มุ่งโปง้กลาง

28  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  - 200,000 324,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง
 ภายในหมู่บา้นด่านช้าง  หมู่ที่  6  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  980.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากสามแยกข้างวัดบา้นหนกุด้านทศิใต้  ในการคมนาคม  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  ในการคมนาคม
 (ถนนเรียบเหมอืงวัดบา้นหนกุ)  ไปทางทศิเหนอื
 ถึงสามแยกถนนเชื่อมบา้นโนนสะอาด - บา้นเหนอื  ***

35  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  3.50  ม. 322,000 322,000 262,500 208,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง
 ภายในหมู่บา้นหว้ยฉลุง  หมู่ที่  8  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  1,650.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากข้างที่นานางสาวเรไร  ต่อด่านกลาง  ในการคมนาคม  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 50  ในการคมนาคม
 ไปทางทศิใต้  ถึงข้างบา้นเลขที่  255 
 บา้นนายสุวัฒน ์ หวังเคียงกลาง  *

45  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  3.50  ม.  -  - 210,000 167,000  -  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง
 ภายในหมู่บา้นบลุะกอ  หมู่ที่  10  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  600.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 71  บา้นนายแสง   ในการคมนาคม  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  ในการคมนาคม
 หวังกลุ่มกลาง  ไปทางทศิใต้  ถึงสามแยกข้างที่ดิน  
 นายเฉลิม  หวังเชิดกลาง   ***

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  2/2563)         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

58  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  3.00  ม.  -  -  -  - 200,000  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง
 หนองมะค่า  หมู่ที่  13  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  130.00  ม.   ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากถนนทางหลวงหมายเลข  2150  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.   เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  ในการคมนาคม
 สาย อ. ขามสะแกแสง-อ. คง  ไปทางทศิ    
 ตะวันออก  ถึงถนนสามแยก  คสล.
 (ซอยบา้นครูสมบติั  โพธิน์อก)  *

61  โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  - 228,000 176,000 200,000  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง
 ภายในหมู่บา้นหนองมะค่า  หมู่ที่  13  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  820.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากข้างที่ดินนายวิชิต  วาดโคกสูง  ในการคมนาคม  หนาเฉล่ีย  0.15  ม.     เพิ่มขึ้นร้อยละ 40  ในการคมนาคม
 ไปทางทศิตะวันออก  ถึงสามแยกข้างที่ดิน
 นายเชิด  วาดโคกสูง  ***

68  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ  ขนาดกว้าง  4.00  ม.  -  -  -  - 273,600  ประชาชนมถีนน  ประชาชนได้รับ  กองช่าง
 โนนสะอาด  หมู่ที่  15  ความสะดวกรวดเร็ว  ยาว  120.00  ม.  ที่ได้มาตรฐาน  ความสะดวกรวดเร็ว  
 - เร่ิมจากข้างประตูวัดบา้นหนกุด้านทศิตะวันตก  ในการคมนาคม  หนา  0.15  ม.  เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  ในการคมนาคม
  ไปทางทศิเหนอื  ถึงข้างเมรุวัดบา้นหนกุ    *

77  ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน  ที่จ่ายใหแ้กเ่อกชน  เพือ่จา่ยเป็นค่าออกแบบ  ส่ิงกอ่สร้างของ  อบต. 169,000 160,000 160,000 120,000 120,000  งานกอ่สร้าง  งานกอ่สร้างเปน็ไป  กองช่าง
 นติิบคุคล  หรือบคุคลภายนอก  เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง  ค่าควบคุมงาน  ให้แก่  ขามสะแกแสง   ได้รับมาตรฐาน  ตามมาตรฐาน  
 ส่ิงปลูกสร้าง   เอกชน  นิติบุคคล   เพิ่มมากขึ้น  และระเบยีบของทาง

 หรือบุคคลภายนอก    ราชการ
 เพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง

 ของ อบต.ขามสะแกแสง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  2/2563)         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

78  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า  K)  เพือ่จา่ยเป็นค่าชดเชยสัญญา  งานก่อสร้างของ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  จา่ยค่าชดเชย  สามารถจา่ยค่าชดเชย  กองช่าง
  แบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ขามสะแกแสง ที่ท้าสัญญา   ให้แก่ผู้ประกอบ  ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ  
  ให้แกผู้่ประกอบอาชพี  แบบปรับราคาได้ (ค่า K)   อาชีพงานก่อสร้าง  งานก่อสร้างที่ท้า

 งานกอ่สร้างทีท่้าสัญญา    ที่ท้าสัญญาแบบ  สัญญาแบบปรับ

 แบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ปรับราคาได้ (ค่า K)  ราคาได้ (ค่า K)

 กบั อบต.ขามสะแกแสง  ตามก้าหนด

 เง่ือนไขและ

 หลักเกณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  2/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        7 



8 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5  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  - 500,000  -  -  -  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  ***

 แก้ไขเป็น
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  ***

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  (คร้ังท่ี  2/2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  2/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        8



9 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5  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  - 500,000  -  -  -  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  -  - 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  **

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  2/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        9



10 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5  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  - 500,000  -  -  -  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  -  - 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  ***

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  2/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        10



11 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5  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
1  โครงการขยายเขตทอ่เมนต์ประปาภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชน  ใช้ทอ่เมนต์  PVC  -  - 327,000  -  -  ประชาชน  ประชาชนมนี ้าประปา  กองช่าง

 หนองมะค่า  หมู่ที่  13  มนี ้าประปาในการ  ชั นคุณภาพ  8.5  มนี ้าประปา  ในการอปุโภค-บริโภค  
 - จุดเร่ิมต้นเชื่อมต่อจากทอ่ประปาเดิมของหมู่บา้น  อปุโภค-บริโภค  ขนาด  Ø  2.00 นิ ว  ใช้เพิ่มขึ น  อย่างเพยีงพอ  
 หนองมะค่า  ข้างบา้นนายสมาน  มุ่งอุ่นกลาง  พร้อมอปุกรณ์  ร้อยละ 10  
 ไปทางทศิใต้  ถึงข้างบา้นนายสวัสด์ิ  เอื อเฟื้อกลาง  ความยาว 2,860.00 ม. .
 แก้ไขเป็น

1  โครงการขยายเขตทอ่เมนต์ประปาภายในหมู่บา้น  เพื่อใหป้ระชาชน  ใช้ทอ่เมนต์  PVC  -  - 336,000  -  -  ประชาชน  ประชาชนมนี ้าประปา  กองช่าง
 หนองมะค่า  หมู่ที่  13  มนี ้าประปาในการ  ชั นคุณภาพ  8.5  มนี ้าประปา  ในการอปุโภค-บริโภค  
 - จุดเร่ิมต้นเชื่อมต่อจากทอ่ประปาเดิมของหมู่บา้น  อปุโภค-บริโภค  ขนาด  Ø  2.00 นิ ว  ใช้เพิ่มขึ น  อย่างเพยีงพอ  
 หนองมะค่า  ข้างบา้นนายสมาน  มุ่งอุ่นกลาง  พร้อมอปุกรณ์  ร้อยละ 10  
 ไปทางทศิใต้  ถึงข้างบา้นนายสวัสด์ิ  เอื อเฟื้อกลาง  ความยาว 2,860.00 ม. .

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  2/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        11



12 แบบ  ผ. 02

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

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

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

 งบประมาณ

71  โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าประปา  เพื่อใหป้ระชาชน  ตรวจสอบคุณภาพน ้า 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000    น ้าประปาใน  ประชาชนมนี ้าประปา  กองชา่ง อบต./

 ได้ใช้น ้าที่มคุีณภาพ  ที่จะใช้เพื่อการอปุโภค- (60 : 30,000)  ต้าบลมคุีณภาพ  ที่มคุีณภาพ  ส้านักจดัการ

 บริโภค  ในพื นที่ต้าบล (59 : 30,000)  ตามมาตรฐาน  คุณภาพน ้า

 ขามสะแกแสง  ร้อยละ 100  กรมควบคุมมลพษิ

77  ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน  ที่จ่ายใหแ้กเ่อกชน  เพือ่จา่ยเป็นค่าออกแบบ  ส่ิงกอ่สร้างของ  อบต. 169,000 160,000 160,000 40,000 40,000  งานกอ่สร้าง  งานกอ่สร้างเปน็ไป  กองช่าง
 นติิบคุคล  หรือบคุคลภายนอก  เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง  ค่าควบคุมงาน  ให้แก่  ขามสะแกแสง   ได้รับมาตรฐาน  ตามมาตรฐาน  
 ส่ิงปลูกสร้าง   เอกชน  นิติบุคคล   เพิ่มมากขึ น  และระเบยีบของทาง

 หรือบุคคลภายนอก    ราชการ
 เพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง

 ของ อบต.ขามสะแกแสง

78  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า  K)  เพือ่จา่ยเป็นค่าชดเชยสัญญา  งานก่อสร้างของ อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  จา่ยค่าชดเชย  สามารถจา่ยค่าชดเชย  กองช่าง
  แบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ขามสะแกแสง ที่ท้าสัญญา   ให้แก่ผู้ประกอบ  ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ  
  ให้แกผู้่ประกอบอาชพี  แบบปรับราคาได้ (ค่า K)   อาชีพงานก่อสร้าง  งานก่อสร้างที่ท้า

 งานกอ่สร้างทีท่้าสัญญา    ที่ท้าสัญญาแบบ  สัญญาแบบปรับ

 แบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ปรับราคาได้ (ค่า K)  ราคาได้ (ค่า K)

 กบั อบต.ขามสะแกแสง  ตามก้าหนด

 เง่ือนไขและ

 หลักเกณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  2/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        12



13 แบบ  ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอ่ืนๆ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

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

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

3  โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา  เพือ่จดัการเลือกต้ังสมาชิก  นายก อบต.  1  คน 600,000 900,000 900,000 100,000 100,000  ประชาชน  มนีายก อบต. และ ส านกัปลัด
 หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  อบต. หรือนายก อบต.  สมาชิก อบต.  15  คน (60 : 600,000)  ผู้มาใช้สิทธิ์  สมาชิก อบต.

 แทนต าแหน่งที่วา่ง/ (59 : 100,000)  เลือกต้ัง  ครบตามกฎหมาย
 ยบุสภา/มีค าส่ัง กกต. (58 : 400,000)  ร้อยละ 75
 ให้เลือกต้ังใหม่

 แก้ไขเป็น
3  โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา  เพือ่จดัการเลือกต้ังสมาชิก  นายก อบต.  1  คน 600,000 900,000 900,000 480,000 100,000  ประชาชน  มนีายก อบต. และ ส านกัปลัด

 หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  อบต. หรือนายก อบต.  สมาชิก อบต.  15  คน (60 : 600,000)  ผู้มาใช้สิทธิ์  สมาชิก อบต.
 แทนต าแหน่งที่วา่ง/ (59 : 100,000)  เลือกต้ัง  ครบตามกฎหมาย
 ยบุสภา/มีค าส่ัง กกต. (58 : 400,000)  ร้อยละ 75
 ให้เลือกต้ังใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  (คร้ังท่ี  2/2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 งบประมาณ

4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  2/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        13



14 แบบ  ผ. 02

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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

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

1  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  เพื่อส่งเสริมใหค้วามรู้  หมู่ที่  1-15 20,000 20,000   20,000   20,000   20,000    จ านวนขยะใน  ต าบลมคีวามสะอาด ส านกัปลัด
 และบริหารจัดการขยะในหมู่บา้น  แกป่ระชาชน (60 : 30,000)  ต าบลลดลง  และปลอดขยะ

 ในการบริหารจัดการ (59 : 30,000)  ร้อยละ 5
 ขยะอย่างถูกวิธี  

 แก้ไขเป็น
1  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  เพื่อส่งเสริมใหค้วามรู้  หมู่ที่  1-15 20,000 20,000   20,000   35,000   35,000    จ านวนขยะใน  ต าบลมคีวามสะอาด ส านกัปลัด

 และบริหารจัดการขยะในหมู่บา้น  แกป่ระชาชน (60 : 30,000)  ต าบลลดลง  และปลอดขยะ
 ในการบริหารจัดการ (59 : 30,000)  ร้อยละ 5
 ขยะอย่างถูกวิธี  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  (คร้ังท่ี  2/2563)

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

6.1  แผนงานสาธารณสุข

 งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (คร้ังท่ี  2/2563)         งานนโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา        14


