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ค ำน ำ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550  ที่สร้างกระบวนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง  ในฐานะที่มีหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น  ในเขตต าบลขามสะแกแสง  จงงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  การใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  

  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน  การใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จะเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  และสนองต่อปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงได้เป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา 
บทบาทอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง
มาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ 

  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายลูก คือ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น 
ตลอดจนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพ่ิมข้ึน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น นอกจาก
กฎหมายสองฉบับแล้ว ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น 
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

  ท าให้เห็นได้ว่ามีการก าหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อให้การกระจายอ านาจ
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ จึงมีบทบาท
อ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิ่นอีกด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการที่
ก าหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่ก าหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการ
ตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้เกิดภาคี
พัฒนาทั้งความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน        
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วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  แผนด าเนินงาน เป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน า
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท า
งบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบและผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ     
ในแผนการด าเนินงาน  จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 
ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  (หมวด 5 ข้อ 26)     
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วน  คือ 
    ส่วนที่ 1  บทน า 
    ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   ขั้นตอนที่ 3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
   ทัง้นี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนนุการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 

พิจารณาร่างแผนการ

ด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความ

เห็นชอบ 

 

 

ประกาศใช ้

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอื่น 
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ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

 1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน (Action 
Plan) 

 2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3.  แสดงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ

ด าเนินการ 
 4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง

ท้องถิ่น 
 
ที่มำของแผนด ำเนินงำน 
  แผนด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มา 
ดังนี้ 
  1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น 
ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวม ข้อมูล 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็น โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่มีความ
คาบเก่ียวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 
 
 
           



 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง                                                   งานนโยบายและแผน 
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ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
   การจัดท าแผนการด าเนินงานที่ดี และมีความเหมาะสมย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

1.  การบรรลุจุดหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการ
วางแผนทุกครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

2.  เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา
เพ่ือคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ด าเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดท าแผนปฏิบัติการ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิด
ความประหยัด 

3.  ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นการ
ลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้นอยู่
กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้
งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 

4.  แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
5.  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ 
6.  ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 
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 บัญชี
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด  ท่ีรับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 80.00 7,171,000.00   82.86 กองช่าง

 - แผนงานการพาณิชย์ 3 20.00 1,483,000.00   17.14 กองช่าง

รวมท้ังส้ิน 15 100 8,654,000       100

 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณกำรใช้จ่ำยเงินสะสม
แผนกำรด ำเนินงำนกำรใช้จ่ำยเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ  

แผนงำน



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ หน่วย
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 363  บ้าน 525,000      สะแกราษฎร์ 3 กองช่าง
หมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ท่ี 3 นายวิศวะ ศรีม่วงกลาง  ไปทางทิศเหนือ

ถึงสามแยกข้างร้ัวโรงเรียนขามสะแกแสง

กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.
2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เร่ิมจากสามแยกข้างท่ีดิน 810,000   หนุก 4 กองช่าง

บดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนุก นายณรงค์ สินสันเทียะ ไปทาง
หมู่ท่ี 4 ทิศใต้ ถึงข้างท่ีดินนางเภา กลีบกลาง

กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,500 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม

แผนการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

สถานท่ีด าเนินการ

บ้าน หมู่ท่ี
หมายเหตุงบประมาณโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ หน่วย
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 65 บ้าน 475,000   นามาบ 5 กองช่าง
บดอัดแน่นภายในหมู่บ้านนามาบ นางสมศรี หวังเคียงกลาง  ไปทาง
หมู่ท่ี 5 ทิศใต้ ถึงสามแยกข้างท่ีดิน

นายอ านวย กลีบกลาง 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 770 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,080 ตร.ม.

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน เร่ิมจากตรงข้ามบ้านเลขท่ี 2 บ้าน 589,000   ด่านช้าง 6 กองช่าง
หมู่บ้านด่านช้าง หมู่ท่ี 6 นางละเอียด จู๋กลาง ไปทางทิศใต้

ถึงข้างบ้านเลขท่ี 95 บ้านนางชม้าย
ลัดหนองขี  กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 290 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,160 
ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม. 
ท้ังสองข้างทาง

5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน เร่ิมจากจุดส้ินสุดโครงการช่วงท่ี 1 548000 โนน- 7 กองช่าง
หมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ท่ี 7 ในข้อบัญญัติฯ ปี 2562 ไปทาง หญ้าคา

ทิศตะวันตก ถึงบริเวณโรงสีข้าว
ของหมู่บ้าน กว้าง 4.00 ม. ยาว
270 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.
พร้อมลงไหล่ทางลูกรังท้ังสองข้าง

สถานท่ีด าเนินการ
หมายเหตุ

บ้าน หมู่ท่ี
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ หน่วย
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน เร่ิมจากข้างท่ีดิน นางช่ืนชม ฮันเซน 160,000   ห้วยฉลุง 8 กองช่าง
หมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ท่ี 8 ไปทางทิศตะวันออก ถึงข้างวัด

หนองจาน กว้าง 4.00 ม.
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.

7 โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ า ขนาดกว้าง 1.25 ม. ยาว 319 ม. 381,000   ห้วยฉลุง 8 กองช่าง
คสล. บ้านห้วยฉลุง หมู่ท่ี 8 หนา 0.10 ม.

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงท่ี 1 1,027,000 ห้วยฉลุง 8 กองช่าง
บดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 144 บ้าน
หมู่ท่ี 8 นายบู๊ ฤทธ์ิกลาง ไปทางทิศเหนือ

ถึงถนนหินคลุกเดิม (โครงการของ
อ าเภอ) กว้าง 4.00 ม. ยาว 840 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 3,360 ตร.ม. พร้อม
บดอัดแน่น
ช่วงท่ี 2
เร่ิมจากข้างท่ีดิน นางละม่อม
มุ่งแฝงกลาง  ไปทางทิศเหนือ
ถึงข้างท่ีดินนายประเชิญ ลานอก
(สุดเขต อบต.) กว้าง 3.00 ม.
ยาว 1,100 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
3,300 ตร.ม. พร้อมบดอัดแน่น

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
บ้าน

สถานท่ีด าเนินการ

หมู่ท่ี
หมายเหตุ

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



ล าดับ หน่วย
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 37 บ้าน 739,000   คู 9 กองช่าง
หมู่บ้านคู หมู่ท่ี 9 นายธนูเทพ วัชรเมฆขลา  ไปทาง

ทิศตะวันออก ถึงข้างท่ีดิน  นาง
จันทร์แรม ขอมีกลาง กว้าง 4.00 ม.
ยาว 357 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,428 ตร.ม.

พร้อมลงไหล่ทางลูกรังท้ังสองข้าง
10 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ตรงข้ามร้านค้าชุมชน ติดล าห้วย- 70,000     บุละกอ 10 กองช่าง

ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ท่ี 10 เหนือ (คุ้มบ้านห้วย) พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. อัดแรงช้ัน 3
จ านวน 1 ชุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. จ านวน 20 ท่อน

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน เร่ิมจากข้างท่ีนานายช่อ มุ่งแฝงกลาง 1,400,000 หนองจาน 11 กองช่าง
หมู่บ้านหนองจาน หมู่ท่ี 11 ไปทางทิศตะวันออก ถึงข้างท่ีนา

นางจ่ัน จัดกลาง กว้าง 5.00 ม.
ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม.  หรือ
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,750 ตร.ม.

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
บ้าน

สถานท่ีด าเนินการ

หมู่ท่ี
หมายเหตุ

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



ล าดับ หน่วย
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน จุดท่ี 1 447,000   โนนแจง 12 กองช่าง
หมู่บ้านโนนแจง หมู่ท่ี 12 เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 17  บ้าน

น.ส.สมหมาย  มุ่งดีกลาง ไปทางทิศ

ตะวันออก ถึงข้างบ้านเลขท่ี 38 บ้าน

นายดัด เดชสันเทียะ  กว้าง 3.00 ม.

ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. พร้อม

ลงไหล่ทางลูกรังท้ังสองข้าง

จุดท่ี 2

เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 48 บ้าน

นายเล่ียม หวังดีกลาง  ไปทางทิศ

ตะวันออก ถึงข้างบ้านเลขท่ี 56 บ้าน

น.ส.เกวลิน ขอผลกลาง กว้าง 3.00 ม.

ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. ท้ังสอง

ข้างทาง พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.

อัดแรงช้ัน 3 จ านวน 1 จุด 

จุดท่ี 3

เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 15 บ้านนางศิวลัย

รวมกลาง ไปทางทิศตะวันออก ถึงข้าง

บ้านเลขท่ี 18 บ้านนายนรินทร์ 

รักด่านกลาง กว้าง 3.00 ม. ยาว 93 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย

กว่า 279 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า

คสล. อัดแรงช้ัน 3 จ านวน 1 จุด

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
บ้าน

สถานท่ีด าเนินการ

หมู่ท่ี
หมายเหตุ

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ หน่วย
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณหน้าวัดข้างประปาเก่า 498,000 นามาบ 5 กองช่าง
หมู่บ้านนามาบ หมู่ท่ี 5 บ้านนามาบ

 - ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง
แบบโครงเหล็ก ติดต้ังถังไฟเบอร์-
กลาส ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.
ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง

14 โครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณสระน้ าประปาวัดบ้านคู 496,900   คู 9 กองช่าง
หมู่บ้านคู หมู่ท่ี 9 ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 

แบบโครงเหล็ก ติดต้ังถังไฟเบอร์-
กลาส ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.
ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง

15 โครงการก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 488,100 หนองจาน 11 กองช่าง
หมู่บ้านหนองจาน หมู่ท่ี 11 แบบโครงเหล็ก ติดต้ังถังไฟเบอร์-

กลาส ขนาดความจุ 10 ลบ.ม.
ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 4 ถัง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

สถานท่ีด าเนินการ

หมู่ท่ี
หมายเหตุ

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563


