


คำนำ 
 

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่  4          
พ .ศ .2563 ขององค์ การบ ริหารส่ วนตำบลด่ านขุ นทด   ดำเนิ นการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561  ข้อ 22/1 เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4 พ.ศ.2563  และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                                         หน้า   

 

บัญชีสรุปโครงการพฒันา ผ.01                       1 
รายละเอียดโครงการพฒันา ผ.02                        2 
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เหตุผลและความจำเป็นในการเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565)  ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จึงดำเนินโครงการก่อสร้างถนนภายใน
ตำบลด่านขุนทด  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย และ
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สถานการณ์จริงในปัจจุบัน  จึงต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) คร้ังที่ 4 พ.ศ. 2563 เพื่อให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณา ตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การการบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
  

 



 

แบบ ผ.01

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

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -             4 4,152,000    18 23,394,500   14 17,568,500 36 45,115,000

- - - - 4 4,152,000 18 23,394,500 14 17,568,500 36 45,115,000
- - - - 4 4,152,000 18 23,394,500 14 17,568,500 36 45,115,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 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

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นติดบ้านกุดน้ําใส
 (บ่อนไก่) ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

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

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

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

 แบบ ผ.02

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

     6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

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)

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นติดบ้านกุดน้ําใส
 (บ่อนไก่) ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,300     
 เมตร หนา 0.15 
เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขเป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

37 โครงการเพิ่มไหล่ทาง
ถนนซอยสนามปากทาง
ถึงบ้านนายจินดา ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพิ่มไหล่ทางถนน 
ระยะทาง 200 เมตร

20,000      20,000          -               -               -            ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ข้อ 37

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

37 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนายจินดา ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 20  เมตร
 หนา 0.15 เมตร

-           -               -               50,000 -            ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขโครงการ  เป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

4



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

299 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายกกนา ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 7 ข้อ 299

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

299 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายกกนา ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
 เมตร ยาว 1,700 
เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไข  เป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

308 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ห้วยกุดมิตาว
ตอนบน  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
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 24 ข้อ 308

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

308 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ห้วยกุดมิตาว
ตอนบน  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 ช่วงที่ 3 
กว้าง 3.5 เมตร ยาว
 450 เมตร

-           -               790,000 790,000 790,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไข  เป้าหมาย  งบประมาณ   เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

85 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ซอยบ้านตาพล
 ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
5 เมตร ยาว 100 
เมตร

271,000     271,000        -               -               -            ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 101 ข้อ 86

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

85 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมวางท่อระบาย
น้ํา สายนาสานิตย์สุดนา
นายบุญเลิศ ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน  กว้าง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร
 พร้อมวางท่อ

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

7



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

331 โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายนาตาลน 
ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

-           -               -               -               1,240,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 159 ข้อ 331

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

331 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายนาตาลน 
ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
 5  เมตร ยาว  
1,500 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

8



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

354 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายใต้บึงเชื่อม
สายบ้านกุดน้ําใส ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
4 เมตร ยาว 2000 
เมตร

-           -               -               -               1,320,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 101 ข้อ 86

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

354 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายใต้บึงเชื่อม
สายบ้านกุดน้ําใส ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,000
เมตร

-           -               -               1,500,000 1,500,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขเป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

9



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

102 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัววีจาก
หนองกระทุ่มถึงสระวัด 
ม.7

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก    
ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําขัง

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

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

ระบายน้ํา
(เมตร)

การระบาย
น้ําเป็นไป
ด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  หน้า 10 ข้อ 102

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

102 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัววีจาก
หนองกระทุ่มถึงสระวัด 
ม.7

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก    
ลดปัญหาน้ําท่วม
น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล.
รูปตัววี กว้าง 2 เมตร
  ยาว 563 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

-           -               1,476,000 1,476,000 -            ความ
ยาวของ
ราง

ระบายน้ํา
(เมตร)

การระบาย
น้ําเป็นไป
ด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขเป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

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

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
 3. 5 เมตร ยาว 
1,200เมตร

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 105 ข้อ 103

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

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

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 ถนนหินคลุก
  กว้าง  3. 5 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร   
ช่วงที่ 2 ถนนหินคลุก
  กว้าง  4 เมตร ยาว
 950 เมตร   พร้อม
วางท่อระบายน้ํา

-           -               -               1,290,000 1,290,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขเป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

11



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

388 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
 5 เมตร ยาว 2,000
เมตร

-           -               1,650,000 1,650,000 -            ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 173 ข้อ 388

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

388 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 ถนนหินคลุก
  กว้าง  5 เมตร ยาว
 2,000 เมตร ช่วงที่ 
2 กว้าง 4 เมตร ยาว
 2,000 เมตร

-           -               -               2,800,000 2,800,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขเป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

12



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

141 ยกระดับถนนดิน พร้อม
ลงหินคลุกสายรอบสระ
หนองโสน ม.11

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ยกระดับถนนดิน  
กว้าง  4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 1.00
เมตร

147,000     147,000        -               -               -            ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 105 ข้อ 103

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

141 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบสระน้ําหนอง
โสน ม.11

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เกิดความ
สวยงามและเป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสระน้ําหนองโสน
 รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขโครงการ เป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

13



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

7 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. หน้าศาลากลาง
หมู่บ้าน  ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง  5 
เมตร ยาว 150 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง

-           -               376,000 376,000 -            ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 10  ข้อ 7

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

7 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. หน้าศาลากลาง
หมู่บ้าน  ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง  5 
เมตร ยาว 350 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขเป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

14



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

167 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายนานายจรูญ
 ถึงนานายยง  ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
3 เมตร ยาว 500 
เมตร

96,000      96,000          -               -               -            ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 167  ข้อ 120

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

167 โครงการก่อสร้างถนนค
สล.  สายนานายจรูญ   
ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว 850 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

-           -               -               1,700,000 1,700,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขโครงการ  เป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

15



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

430 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อคสล.
 ซอยบ้านป้าอร ต้อผลไม้
   ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 3.5
 เมตร ยาว 22 เมตร
 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ําคสล.

-           -               75,000 -               -            ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  หน้า 16  ข้อ 430

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

430 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อคสล.
 ซอยบ้านป้าอร ต้อผลไม้
   ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 3.5
 เมตร ยาว 22 เมตร
 พร้อมวางท่อ
ระบายน้ําคสล.     
ช่วง 2  ถนนคสล.  
กว้าง  4 เมตร ยาว 
120 เมตร

-           -               -               315,000 315,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขเป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

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)

450 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายริมทุ่ง  ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
5 เมตร ยาว 330 
เมตร

-           272,000        -               -               -            ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 189  ข้อ 450

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

450 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายริมทุ่ง  ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 ถนนหินคลุก
  กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ช่วงที่ 2
 ถนนหินคลุก  กว้าง
 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

-           -               -               1,400,000 1,400,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขเป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

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)

232 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายหนอง
สะแกถึงนาลาว  ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

242,000     242,000        -               -               -            ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 134  ข้อ 232

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

232 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายหนองสะแก
  ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
4.5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

-           -               -               697,500 697,500 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขชื่อโครงการ  เป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

-            -                4,152,000     20,204,500   14,378,500 

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

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)

103 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายหนองกา ม.
7 (เส้นข้างสระใหม่)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,500
เมตร หนา 0.10 เมตร

520,000     520,000         -  -  - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

หมายเหตุ อยู่แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 105 ข้อ 103

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

103 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายหนองกา ม.
7 (เส้นข้างสระใหม่)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 ถนนหินคลุก
  กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,500 เมตร   ช่วงที่
 2 ถนนหินคลุก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 
950 เมตร

-           -               -               2,500,000 2,500,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขชื่อเป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

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)

310 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ซอยบ้านนาย
เที่ยง  ม.4

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วมน้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 
x 0.10 เมตร ยาว
รวม 250 เมตร

-           -               -               440,000 440,000 ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา
(เมตร)

การระบาย
น้ําเป็นไป
ด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

หมายเหตุ อยู่แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 154 ข้อ 310

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

310 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา   ม.4

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ํา
ขัง

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างราง
ระบายน้ําคสล. ซอย
บ้านนายเที่ยง  
ขนาด 0.30 x 0.30 
x 0.10 เมตร ยาว
รวม 250 เมตร  
ช่วงที่ 2 วางท่อ
ระบายน้ําคสล. ซอย
บ้านลุงเติม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง     
     0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความ
ยาวรวม 41 เมตร

-           -               -               690,000 690,000 ความ
ยาวของ
ราง

ระบายน้ํา
(เมตร)

การระบาย
น้ําเป็นไป
ด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เหตุผล  แก้ไขชื่อเป้าหมาย  งบประมาณ  ช่องปี  เพื่อให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการ

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
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