


คำนำ 
 

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2          
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 2 
พ.ศ.2563  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทดฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                                         หน้า   

 

บัญชีสรุปโครงการพฒันา ผ.01                       1 
รายละเอียดโครงการพฒันา ผ.02                        2 
ภาคผนวก 
 
   
 

  

  

  
 

 

                                         
 
   
 
                       
                                             
                                                                                                 

                          



 

แบบ ผ.01

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

1.1 แผนงานการเกษตร -      -               -      -             2 9,000,000 2 9,000,000 2 6,500,000 6 24,500,000

-      -               -      -             2 9,000,000    2 9,000,000    2 6,500,000    6 24,500,000      

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 20,170,000    3 20,170,000 16 81,025,000 16 81,025,000 15 80,530,000 53 282,920,000

3 20,170,000 3 20,170,000 16 81,025,000 16 81,025,000 15 80,530,000 53 282,920,000
3 20,170,000 3 20,170,000 18 90,025,000 18 90,025,000 17 87,030,000 59 307,420,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 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)

28 โครงการขุดลอกสระน้ํา
หนองสะแก ม.6

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
และใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

ขุดลอกสระ พื้นที่ 
36,000 ตารางเมตร

- - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทาง
ที่ขุดลอก
(เมตร)

ช่วยแก้ 
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ําในการ
ทําการ 
เกษตร และ
มีน้ําใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 44 ข้อ 28

 แบบ ผ.02

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 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)

28 โครงการขุดลอกสระน้ํา
หนองสะแก ม.6

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
และใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

ขุดลอกสระน้ํา 
ขนาดพื้นที่  35,850
 ตร.ม. ลึกเฉลี่ยเดิม 
2 เมตร ขุดลอกลึก
อีก 2 เมตร

- - 2,500,000 2,500,000 - ระยะทาง
ที่ขุดลอก
(เมตร)

ช่วยแก้ 
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ําในการ
ทําการ 
เกษตร และ
มีน้ําใช้ใน
การอุปโภค
บริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย งบประมาณ  ผ.02/1  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                             ข้อความใหม่                                                                                ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

25 โครงการขุดลอกสระ
หนองสําโรง  ม.10

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
และใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 
50 เมตร ยาวรวม 
190  เมตร

 -  -  -  - 570,000 ระยะทาง
ที่ขุดลอก
(เมตร)

ช่วยแก้ 
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ํา
ในการทําการ 
เกษตร และมี
น้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 43 ข้อ 25

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

25 โครงการขุดลอกสระ
หนองสําโรง  ม.10

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
และใช้ใน
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 
54 เมตร ยาวรวม 
200  เมตร ลึกเดิม
เฉลี่ย 2 เมตร ขุด
ลอกลึกลงอีก 2 เมตร

- - 6,500,000 6,500,000 6,500,000 ระยะทาง
ที่ขุดลอก
(เมตร)

ช่วยแก้ 
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ํา
ในการทําการ 
เกษตร และมี
น้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย งบประมาณ ผ.02/1  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                          ข้อความใหม่                                                                                  ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

4



0 0 9,000,000 9,000,000 6,500,000

 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 100  ข้อ 82

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เหตุผล แก้ไขโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

2,250,000     2,250,000     2,250,000     ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง82 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกต่อ
จากเส้นเดิมภายใน
หมู่บ้าน ม.5

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความ   
สะดวกในการ
คมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก ช่วงที่ 
1   กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร  
ช่วงที่ 2   กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร

-           -              

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1,990,000     -              -              ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง82 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก ม.5
 ต่อจาก  เส้นเดิม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก กว้าง 5
 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

1,990,000  1,990,000     

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

     6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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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 83  ข้อ 8

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

12,000,000    12,000,000    12,000,000    ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นหลังโรงเรียน
มัธยม ม.1 เชื่อมบ้าน
ถนนหักน้อย ม.6

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ช่วงที่ 1 ถนนคสล. 
 กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000  เมตร     
ช่วงที่ 2 ถนนคสล. 
 กว้าง 6 เมตร ยาว 
2,000  เมตร

-           -              

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-              -              -              ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง8 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ม.1 เส้นบ้าน
นายดํา ถึง ม.6

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
  เมตร ยาว 1,500  
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

466,000    466,000        

                                                                    ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 82  ข้อ 5

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

6,325,000     6,325,000     6,325,000     ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง5 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. สายแพล้นนปูน  
ม.1

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล.  
กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,300  เมตร

-           -              

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-              -              -              ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง5 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายเจ้าปู่ ถึง
แท่นปูน ม.1

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
 เมตร ยาว 2,300 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

713,000    713,000        

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

7



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 101  ข้อ 83

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

83 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก รอบสระน้ํา
ถนนวน ม.5

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
 เมตร ยาว 300 
เมตร

100,000    100,000        -              -              -              ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง83 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. รอบสระน้ํา  ม.5

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล.  
กว้าง 5 เมตร ยาว 
400  เมตร

-           -              1,100,000     1,100,000     1,100,000     

8



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 99  ข้อ 75

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

75 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. ซอยบ้านครู ม.5

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร

110,000    110,000        -              -              -              

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง75 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. ซอยนางสุภาพ  
ม.5

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล.  
กว้าง 4.5 เมตร ยาว
 400  เมตร

-           -              990,000        990,000        990,000        

9



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 100  ข้อ 79

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  เหตุผล แก้ไขชื่อเป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

79 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายนาตาลน 
ม.5

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

311,000    311,000        -              -              -              

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง79 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายนาตาลน 
ม.5

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนหินคลุก
 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,300  เมตร

-           -              1,040,000     1,040,000     1,040,000     

10



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 153  ข้อ 304

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

304 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคสล. 
ซอยบ้านนายเที่ยง ภูมิ
โคกรักษ์  ม.4

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยางผิวAC 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร

-           -              300,000        30,000         -              

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง304 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
ภายในหมู่บ้าน  ม.4

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก     
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง
 4 เมตร ยาว 1,000
 เมตร  ช่วงที่ 3 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

-           -              3,750,000     3,750,000     3,750,000     

11



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 159  ข้อ 330

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

330 โครงการปูยางทับถนน 
คสล.ที่ชํารุดภายใน
หมู่บ้าน ม.5

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ปูยางทับคสล. กว้าง
 6 เมตร ยาว 1,000
 เมตร

-           -              -              -              1,500,000     

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง330 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
ภายในหมู่บ้าน  ม.5

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก     
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง
 4 เมตร ยาว 1,000
 เมตร  ช่วงที่ 3 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

-           -              3,750,000     3,750,000     3,750,000     
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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)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ.2563 หน้า 14  ข้อ 216

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

216 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุกจากหนองประดู่
 ม.16 ถึง ม.10

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร

 -  - -              1,300,000     1,300,000     

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง216 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านจั่นสันติสุข
 ม.16   เชื่อมบ้านใหม่
ไชยณรงค์ ม.10

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนหินคลุก
 กว้าง 5  เมตร ยาว
 6,800 เมตร

-           -              5,440,000     5,440,000     5,440,000     
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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)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  หน้า 17  ข้อ 464

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  เหตุผล แก้ไขชื่อเป้าหมาย งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                                       ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

      ข้อความใหม่     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

464 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. รอบบึงหนองปล้อง
 ม.16

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
90 เมตร

-           -              269,000        -              -              

ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง464 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. รอบบึงหนองปล้อง
 ม.16

เพื่อให้ประชาชน 
 ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล.
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 
เมตร ยาว 90 เมตร 
 ช่วงที่ 2 กว้าง 3 
เมตร ยาว 150 เมตร

-           -              495,000        495,000        -              

14



 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) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  หน้า 27  ข้อ 4

 แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  พ.ศ.2563

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

     6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อความเดิม

4 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

-           -           5,800,000    5,800,000    5,800,000  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

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

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม

เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

กองช่างก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร       
หนา 0.15 เมตร
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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 2 เหตุผล แก้ไขเป้าหมาย งบประมาณ  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ข้อความใหม่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
7,245,000    

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา

7,245,000    7,245,000  7,245,000  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 
2,700 เมตร หนา 
0.15 เมตร

7,245,000  

วัตถุประสงค์
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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 129  ข้อ 205

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย งบประมาณ แบบ ผ. เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

10,545,000     10,545,000 10,545,000 3,300,000 3,300,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

                                                               ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

                                                  ข้อความใหม่                                                           แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

กองช่าง205 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายศาลา
กลางบ้าน   ม.15      
ถึงบ้านบุ่งระกํา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
 เมตร ยาว 3,500 
เมตร

1,084,000  1,084,000    1,084,000    1,084,000  1,084,000  ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

กองช่าง205 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. สายศาลากลางบ้าน
 ม.15 เชื่อมบ้านบุ่งระกํา
 ต.หนองบัวละคร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร  ยาว 
1,200 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

3,300,000  3,300,000    3,300,000    3,300,000  3,300,000  ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม
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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 131  ข้อ 215

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย งบประมาณ แบบ ผ. เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                               ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

                                                  ข้อความใหม่                                                           แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

8,061,000    8,061,000    8,061,000  8,061,000  ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

215 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. จากหมู่บ้าน ม.16 
ถึงโคกบึงปรือ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร ยกระดับ 50 
เซนติเมตร

8,061,000  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง9,625,000    9,625,000    9,625,000  9,625,000  ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

215 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. จากบ้านจั่นสันติสุข
 ม.16 เชื่อมถนนสาย
แยกกุดม่วง บ้านหลุง ต.
สระจรเข้

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,500 
เมตร

9,625,000  
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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 182  ข้อ 421

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย งบประมาณ แบบ ผ. เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                               ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

                                                  ข้อความใหม่                                                           แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

421 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนางแวว 
ท่าข้าม ถึงอบต.สระ
จรเข้ (บ้านดอนตะหนิน
น้อย) ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

-           

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง-             12,000,000  12,000,000  12,000,000  ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

421 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านใหม่ไทย
เจริญ ม.13 เชื่อมบ้าน
ดอนตาหนินใหญ่       
ต.สระจรเข้

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร               
ช่วงที่ 2  กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,000 
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 174  ข้อ 390

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย งบประมาณ แบบ ผ. เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

                                                               ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

                                                  ข้อความใหม่                                                           แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

-             4,500,000    4,500,000  4,500,000  ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

390 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนายหลวง
 ม.10 ถึงเขตตําบล
ตะเคียน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร

-           

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง-             9,075,000    9,075,000  9,075,000  ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

390 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านใหม่ไชยณรงค์
 ม.10 เชื่อมบ้านดง
กระสัง  ตําบลตะเคียน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,300 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 157  ข้อ 320

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย งบประมาณ แบบ ผ. เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

20,170,000     20,170,000        43,885,000        43,885,000     43,885,000     
3 3 6 6 6

                                                               ข้อความเดิม                                                          แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง

                                                  ข้อความใหม่                                                           แบบ ผ.02/1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

-             3,600,000    3,600,000  -           ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

320 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายประพาส  
แคบขุนทด ถึงถนนด่าน
ขุนทด ตําบลบ้านเก่า   
ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร

-           

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน

การคมนาคม

กองช่าง-             2,640,000    2,640,000  2,640,000  ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

320 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. สายบ้านใหม่เจริญ
สุข ม.5 เชื่อมถนนสาย
ด่านขุนทดหนองแวง 
ตําบลบ้านเก่า

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร

-           
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