


คำนำ 
 

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1          
พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวง   
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)       
พ.ศ. 2561    ข้อ 22/1 เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1     
พ.ศ.2563  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ด่านขุนทดฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                                         หน้า   

 

บัญชีสรุปโครงการพฒันา ผ.01                       1 
รายละเอียดโครงการพฒันา ผ.02                        2 
ภาคผนวก 
 
   
 

  

  

  
 

 

                                         
 
   
 
                       
                                             
                                                                                                 

                          



เหตุผลและความจำเป็นในการเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565)  ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 

      เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลด่านขุนทด  และ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สถานการณ์จริงในปัจจุบัน จึงต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565)คร้ังที่ 1 พ.ศ.2563   เพื่อให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตาม
มาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การการบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
  

 



บัญชีโครงการ



 

แบบ ผ.01

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานการเกษตร  -  -  -  - 2 564,000  -  -  -  - 2 564,000

 -  -  -  - 2 564,000       -  -  -  - 2 564,000

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 17,378,000    6 20,378,000 23 29,170,000 10 17,364,000 3 11,084,000 47 95,374,000

5 17,378,000   6 20,378,000 23 29,170,000  10 17,364,000  3 11,084,000 47 95,374,000   
5 17,378,000 6 20,378,000 25 29,734,000 10 17,364,000 3 11,084,000 49 95,938,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

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

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

รวม
รวมทั้งสิ้น

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

  รวม

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

14 โครงการขุดลอกคลอง
หินปูน ม.13

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
และใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง
เดิม 8 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ลึกใหม่ 3
 เมตร

189,000 189,000  -  -  - ระยะทาง
ที่ขุดลอก
(เมตร)

ช่วย
แก้ปัญหา
การขาด
แคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 40 ข้อ 14

 แบบ ผ.02

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

     1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

1.1 แผนงานการเกษตร

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

14 โครงการขุดลอกคลอง
หินปูน ม.13

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
และใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

คลองเดิม กว้าง 23 
เมตร  ลึกเดิมเฉลี่ย 2
 เมตร ขุดลอกลึกลง
อีก 2 เมตร ปริมาณ
ขุดดินไม่น้อยกว่า 
5,500 ลบ.ม.

 -  - 214,000  -  - ระยะทาง
ที่ขุดลอก
(เมตร)

ช่วย
แก้ปัญหา
การขาด
แคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย งบประมาณ  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3



 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 85 ข้อ 18

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

     6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 - 594,000      594,000     ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง18 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ม.1 สายไร่นาย
เสนาะถึงนานายบุญธรรม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
6 เมตร ยาว 1,600 
เมตร

594,000     594,000     

1,150,000    1,150,000    1,150,000  ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง18 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ม.1 สายไร่นาย
เสนาะถึงนานายบุญธรรม

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความ   
สะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
5 เมตร ยาว 1,400 
เมตร  พร้อมวาง
ท่อคสล.

 -  -

4



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 146  ข้อ 276

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                    ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

300,000      300,000       - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง276 โครงการขยายถนน 
คสล. จากบ้านนางแจ่ม 
ฉายขุนทด ถึงบ้านนาย
จินดา  ม่วงชาติ  ม.2

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 200
 เมตร

 -  -

197,000       -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง276 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนางแจ่ม 
ฉายขุนทด ถึงบ้านนาย
จินดา  ม่วงชาติ  ม.2

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 5 
เมตร ยาว 66 เมตร

 -  -

5



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 151  ข้อ 295

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 - 99,000         - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง295 โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายสี ม.3

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 3 
เมตร ยาว 55 เมตร

 -  -

52,000         -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง295 โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายสี ม.3

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 3 
เมตร ยาว 30 เมตร

 -  -

6



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 152  ข้อ 299

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ  งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                  ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 -  - 660,000     ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง299 โครงการเทหินคลุก  
สายกกนา ม.3

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก.  กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -

660,000       -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง299 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  สายกกนา ม.3

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก.  กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 100 ข้อ 80

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เหตุผล แก้ไขโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                   ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

                                                               ข้อความใหม่                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 -  -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง80 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก  สายบ้านผอ.
ณรงค์ ม.5 เชื่อมตําบล
บ้านเก่า

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 5 
เมตร ยาว 1200 
เมตร

373,000     373,000     

850,000      850,000       - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง80 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  สายบ้านผอ.
ณรงค์ ม.5 เชื่อมตําบล
บ้านเก่า

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนนหินคลุก
 ช่วงที่ 1  กว้าง 5 
เมตร ยาว 195 เมตร
   ช่วงที่ 2   กว้าง 
4.5 เมตร ยาว 920 
เมตร

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 163 ข้อ 346

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                   ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

                                                                     ข้อความใหม่                                                       แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 -  - 76,000      ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง346 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสมพิศ 
ลอยขุนทด  ม.6

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 2.5
 เมตร ยาว 50 เมตร

 -  -

75,000         -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง346 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสมพิศ 
ลอยขุนทด  ม.6

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 2.5
 เมตร ยาว 53 เมตร

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 105 ข้อ 102

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เหตุผล แก้ไข เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                         ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

                                                                          ข้อความใหม่                                                      แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 -  - 1,187,000  ความ
ยาวของ
ราง

ระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง102 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัววีจาก
หนองกระทุ่มถึงสระวัด 
ม.7

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก    
ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําขัง

รางระบายน้ํารูปตัววี
 ระยะทาง 475 
เมตร พร้อมประตูน้ํา
(จากสระลูกใหม่ถึง
สระวัด)

1,187,000  1,187,000  

1,200,000    1,200,000     - ความ
ยาวของ
ราง

ระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง102 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัววีจาก
หนองกระทุ่มถึงสระวัด 
ม.7

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก    
ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล.
รูปตัววี กว้าง 2 เมตร
  ยาว 390 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 171  ข้อ 377

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

                                                                         ข้อความใหม่                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

660,000      660,000       - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง377 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก เส้นนานาย
สมควร เหิมขุนทด ม.9 
ร่วมบ้านจั่น ม.3

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -

700,000      700,000       - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง377 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมวางท่อ
เส้นนานายสมควร เหิม
ขุนทด ม.9 ร่วมบ้านจั่น 
ม.3

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 
3.5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร  พร้อม
วางท่อ

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 115  ข้อ 145

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เหตุผลแก้ไขยุทธศาสตร์ แผนงาน ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                           ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 -  -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง145 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบสระน้ําหนอง
โสน  ม.11

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระน้ํา
เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม และเป็น
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสระน้ําหนองโสน

200,000     200,000     

                                                           ข้อความใหม่                                                          แบบ ผ.02

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
1.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

350,000       -  - จํานวน
สระที่ขุด
ลอก   
(แห่ง)

สระน้ําเกิด
ความ

สวยงามและ
แหล่งเพาะ
พันธ์เชื้อโรค
ถูกทําลาย

กองช่าง145 โครงการขุดลอกกําจัด
วัชพืช รอบสระน้ําหนอง
โสน  ม.11

ขุดลอกสระเพื่อ
กําจัดวัชพืช

ขุดลอกสระกําจัด
วัชพืชสระน้ํา ขนาด
พื้นที่ 8,800 ลบ.ม.

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 178  ข้อ 411

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1     เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

                                                           ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

                                                           ข้อความใหม่                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 -  - 210,000     ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง411 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมบดอัด 
หน้าบ้านต้นปลาเผา   
ม.12

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
 เมตร ยาว 250 เมตร

 -  -

242,000       -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง411 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยต้นปลาเผา   
ม.12

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5  
เมตร ยาว 81 เมตร

 -  -

13



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 131  ข้อ 216

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1     เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

                                                        ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

                                                          ข้อความใหม่                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 - 1,110,000    1,110,000  ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง216 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกพร้อมบดอัด 
จากหนองประดู่ ม.16 
ถึง ม.10

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก กว้าง 6  เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

1,110,000  1,110,000  

1,300,000    1,300,000     - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง216 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกจากหนองประดู่
 ม.16 ถึง ม.10

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร

 -  -

14



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 187  ข้อ 443

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

                                                    ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

                                                           ข้อความใหม่                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

600,000       -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง443 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยผาสุกไป
โรงเรียน ม.15

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร

 -  -

600,000      600,000       - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง443 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยผาสุกไป
โรงเรียน ม.15

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 184  ข้อ 430

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

                                                 ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

                                                                 ข้อความใหม่                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

15,000         -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง430 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก ซอยบ้านป้าอร 
ต้อผลไม้ ม.14

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 20 เมตร

 -  -

75,000         -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง430 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อคสล.
 ซอยบ้านป้าอร ต้อผลไม้
    ม.14

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.   กว้าง  
3.5 เมตร ยาว 22 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ําคสล.

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 192  ข้อ 464

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

                                                     ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

                                                              ข้อความใหม่                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100,000      100,000       - จํานวน
สถานที่
ก่อสร้าง
(แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่
ออกกําลัง
กายและมี
สุขภาพ
แข็งแรง

กองช่าง464 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนองปล้อง ม.
16

ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลัง
กายและพักผ่อนที่
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงภูมิทัศน์  -  -

269,000       -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง464 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. รอบบึงหนองปล้อง
 ม.16

เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร  ยาว  
90 เมตร

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 192  ข้อ 474

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

                                           ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

                                                     ข้อความใหม่                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 -  - 250,000     ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง474 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมหินคลุกจาก
ซอยแสงทวี ถึงนานาย
ไพรัตน์ โคขุนทด ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -

214,000       -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง474 โครงการก่อสร้างถนน
ดินซอยแสงทวี ถึงนา
นายไพรัตน์ โคขุนทด ม.
16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 105  ข้อ 104

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เหตุผล แก้ไข  เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

                                                               ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

                                                              ข้อความใหม่                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 -  -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง104 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายหนองเกตุ 
ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุกกว้าง 5 
เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร

728,000     728,000     

3,000,000    3,000,000    3,000,000  ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง104 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายหนองเกตุ 
ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุกกว้าง 5 
เมตร ยาว 3,500 
เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.

 - 3,000,000  
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 197  ข้อ 484

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เหตุผล แก้ไข  เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

                                                                ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

                                                               ข้อความใหม่                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

165,000      165,000       - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง484 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ซอยบ้านนาง
สุมาลี  ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
 เมตร ยาว 250 เมตร

 -  -

238,000       -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง484 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ซอยบ้านนาง
สุมาลี  ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
 เมตร ยาว 370 เมตร

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 98 ข้อ 70

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เหตุผล แก้ไข งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

70  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหลังโรงเรียน
บ้านใหม่เจริญสุข ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

564,000     564,000      -  -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

70  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหลังโรงเรียน
บ้านใหม่เจริญสุข ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

564,000     564,000     564,000       -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

21



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 116 ข้อ 148

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

148 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. เส้นข้างศาลตาปู่ดํา
 ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร
  หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง

257,000     257,000      -  -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

148 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. เส้นข้างศาลตาปู่ดํา
 ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 140 เมตร
  หนา 0.15 เมตร

 -  - 420,000       -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 122 ข้อ 175

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เหตุผล แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

175  โครงการก่อสร้างถนนค
สล พร้อมวางท่อ 
เส้นทางเข้านานารีสอร์ท
 ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ถนนคสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา

2,886,000  2,886,000   -  -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

175  โครงการก่อสร้างถนนค
สล พร้อมวางท่อ 
เส้นทางเข้านานารีสอร์ท
 ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ถนนคสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา

3,000,000  3,000,000  3,000,000     -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 122 ข้อ 175

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เหตุผล แก้ไขโครงการ  เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

308 ซ่อมแซมถนนหินคลุก
ห้วยกุดมิตาวตอนบน  
ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 900 เมตร

 -  -  - 600,000       - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

308 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ห้วยกุดมิตาวตอนบน  
ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก จํานวน
 2 ช่วง ช่วงที่ 1 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
600 เมตร ช่วงที่ 2 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร

 -  - 550,000      550,000       - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

24



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 89  ข้อ 34

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เหตุผล แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ 

4,644,000 7,644,000 17,000,000 10,430,000 4,150,000 

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยโรงฆ่าสัตว์ 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 6  
เมตร ยาว 300 เมตร
 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา

1,080,000  1,080,000   -  -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยโรงฆ่าสัตว์ 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 6  
เมตร ยาว 300 เมตร
 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา

1,080,000  1,080,000  1,080,000    1,080,000     - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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29,734,000 
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 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 227 ข้อ 4

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.5   บ้านใหม่
เจริญสุข  ตําบลด่านขุน
ทด เชื่อมบ้านกลาง 
ตําบลบ้านเก่า    อําเภอ
ด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

4 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม

เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

กองช่าง3,750,000  3,750,000  3,750,000    3,750,000    3,750,000  ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ.2563

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

     6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อความเดิม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

5,800,000     -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม

เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

กองช่าง4 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. ม.4  บ้านโคกรักษ์
 ตําบลด่านขุนทด เชื่อม
บ้านกลาง ตําบลบ้านเก่า
   อําเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร       
หนา 0.15 เมตร

5,800,000  

ข้อความใหม่

วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
5,800,000    

ที่ โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 82 ข้อ 6

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการเป้าหมาย งบประมาณ แบบ ผ. เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

12,734,000     12,734,000 12,734,000 6,934,000 6,934,000 

กองช่าง6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหาญ ม.1 ถึง
ทางเข้าบ้านกุดน้ําใส ม.1

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 6 เมตร      
ยาว 2,000 เมตร     
  หนา 0.15 เมตร

6,934,000  6,934,000    6,934,000    6,934,000  6,934,000  ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

                                                  ข้อความใหม่                                                           แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

กองช่าง6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นติดบ้านกุดน้ํา
ใส (บ่อนไก่) ม.1

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร      
ยาว 1,200 เมตร     
  หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

373,000     373,000       -  -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                                                               ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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