
                     
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 

(พ.ศ. ๒561 – ๒๕๖5) 
แก้ไข ครั้งที่ 2 

 
 
ต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมา 
 



ค ำน ำ 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนหนองงูเหลือม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
และประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่3 พ.ศ.2561ไปแล้วนั้น  

โดยโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม ยังไม่ครอบคลุมกับความจ าเป็นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในปัจจุบัน 
จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขแผนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นกรอบการจัดท างบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม สามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม           
โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข  

สารบัญ 
เร่ือง            หน้า  

ค าน า              ก  

สารบัญ             ข  

ส่วนที่ ๑ บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564     1  

ส่วนที่ ๒ แบบ ผ02 รายละเอียดโครงการพัฒนา        3 



~ ๑ ~ 
 

 
บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่    6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                       

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่   1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ              
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา          
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
แผนงาน 

หน้าที่/ล าดับท่ี งบประมาณอนุมัติ ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2561-2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที ่8) 

ผ.02 หน้าที่  6 
ล าดับที่ 5  

76,000 ผ.02 โครงการปรับปรุง
ถนนดินเสริมผิวหินคลุก 
บ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 
สายทางบ้านนางนงนุช 
เจียกงูเหลือม พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า งบประมาณ 
76,000 บาท ปี 2564 

ผ.02 โครงการปรับปรุง
ถนนดินเสริมผิวหินคลุก 
บ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 
สายทางบ้านนางนงนุช 
เจียกงูเหลือม พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 
งบประมาณ 113,000
บาท ปี 2564 

- แก้ไข ราคากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒ ~ 
 

 
ข้อความเดิม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนดินเสรมิผิว
หินคลุกบ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 
สายทางบ้านนางนงนุช เจียกงู
เหลือม พร้อมวางท่อระบายน้ า 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.1 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ถนนหินคลุกกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
47.30 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. Ø0.40 
เมตร บ่อพัก 3 บ่อ 

- - - 76,000 - ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 
เพิ่มขึ้น 
80% 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



~ ๓ ~ 
 

ข้อความใหม ่
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนดินเสรมิผิว
หินคลุกบ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 
สายทางบ้านนางนงนุช เจียกงู
เหลือม พร้อมวางท่อระบายน้ า 

เพื่อให้ประชาชน 
ม.1 มีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ถนนหินคลุกกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
47.30 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. Ø0.40 
เมตร บ่อพัก 3 บ่อ 

- - - 113,000 - ประชาชน 
ได้รับความ 
สะดวกใน
การสญัจร
ไปมา 
เพิ่มขึ้น 
80% 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชน ม.1 ถนนหนิคลุก กวา้ง 3.00 113,000   ประชาชน ประชาชนมีถนน กองช่าง
ถนนดินเสริมผิวหนิคลุก มีถนนใช้ในการ  เมตร ยาว 47.30 เมตร ได้รับความ ใช้ในการคมนาคม
บา้นโนนกราด หมู่ที่ 1 คมนาคมได้อย่าง พร้อมวางทอ่ Ø0.40 สะดวกในการ ได้อย่างสะดวก
สายทางบา้นนางนงนุช สะดวก เมตร บอ่พกั 3 บอ่ สัญจรไปมา
เจียกงูเหลือม พร้อม เพิ่มขึ้น 80%
วางทอ่ระบายน้้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

4 




