


คำนำ 
 

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

  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3      
พ.ศ.2563  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ด่านขุนทดฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
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ภาคผนวก 
 
   
 

  

  

  
 

 

                                         
 
   
 
                       
                                             
                                                                                                 

                          



เหตุผลและความจำเป็นในการเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565)  ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 

          ด้วยบ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15  ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภค  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด      จึงดำเนินโครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี  และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สถานการณ์จริงใน
ปัจจุบัน  และโครงการดังกล่าวมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จึงต้องดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) คร้ังที่ 3 พ.ศ. 2563   เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณา ตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การการบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้ รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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แบบ ผ.01

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

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -   -   - 1 160,000  -  - 1 160,000

  -   -   -   -   -   - 1 160,000  -  - 1 160,000
  -   -   -   -   -   - 1 160,000  -  - 1 160,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 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

1



 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

92 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
ประปา ม.15 ซอยริมทุ่ง

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 80 เมตร

40,000      40,000          40,000          40,000           - ระยะทาง
ที่ขยาย
เขต 
(เมตร)

ประชาชน
มีประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

หมายเหตุ  ข้อความเดิม  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 244 ข้อ 92

 แบบ ผ.02

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

     6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อความเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

�



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

92 โครงการเจาะบ่อบาดาล
 ม. 15

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ํา
ให้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภค
บริโภค ตลอดทั้งปี

เจาะบ่อบาลดาล
ขนาด 6 นิ้ว 
รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

- -  - 160,000  - จํานวนที่
ขุดเจาะ
(แห่ง)

ช่วยแก้ 
ปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ําอุปโภค
บริโภคให้มี
น้ําใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

     6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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