


คำนำ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซ่ึงแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่ประกาศใช้ไปแล้วนั้น มีโครงการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ซ่ึง
มิ ได้ทำให้ วัตถุประสงค์และสาระสำคัญ เดิมเปลี่ ยนแปลงไปแต่อย่างใด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) หมวด ๔ ข้อ ๒๑ กำหนดว่าการแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  แก้ไขครั้งที่ ๑ 
พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขฉบับนี้ เพ่ือเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่ วกัน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ       
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ.01          1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02                           2 
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แบบ ผ.01

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

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 1 300,000 - - 1 300,000

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

 3.1 แผนงานการเกษตร - - - - - - 1 50,000 1 50,000        2 100,000

รวม - - - - - - 1 50,000 1 50,000       2 100,000
   

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 1 1,702,000 - - 10 7,238,000 1 825,000      12 9,765,000

- - 1 1,702,000 - - 10 7,238,000 1 825,000      12 9,765,000

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 50,000          1 30,000        - - 2 50,000 2 50,000        6 180,000

8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -               - -             - - 1 60,000 - -             1 60,000

รวม 1 50,000         1 30,000       - - 3 110,000      2 50,000       7 240,000        
1 50,000         2 1,732,000   - - 15 7,698,000    4 925,000      22 10,405,000   รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

รวม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (บัญชีแก้ไข)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 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
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ให้
เด็กเล็กได้มีสถานที่
สําหรับรับประทาน
อาหาร, ประชุม 
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน

อาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

300,000 - - - - จํานวนที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

เด็กเล็กมีสถานที่
สําหรับรับประทาน
อาหาร, ประชุม
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน

กองการศึกษาฯ

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ให้
เด็กเล็กได้มีสถานที่
สําหรับรับประทาน
อาหาร, ประชุม 
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน

อาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

- - - 300,000 - จํานวนที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

เด็กเล็กมีสถานที่
สําหรับรับประทาน
อาหาร, ประชุม 
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน

กองการศึกษาฯ

 แบบ ผ.02

 รายละเอียดโครงการแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขให้ตรงกับปีงบประมาณที่จะดําเนินการ

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 56 ข้อ 4

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการลดการปริมาณ
การใช้ปุ๋ยเคมี

เพื่ออบรมการ
ป้องกันการกําจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธี

 ศึกษาดูงาน/อบรมให้
ความรู้    1 ครั้ง

- - - 50,000 50,000 จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง/ปี)

ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร
และช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมี

 สํานักงานปลัด

1 โครงการลดปริมาณการ
ใช้สารเคมี

เพื่ออบรมการ
ป้องกันการกําจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธี

 ศึกษาดูงาน/อบรมให้
ความรู้    1 ครั้ง

- - - 50,000 50,000 จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง/ปี)

ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร
และช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมี

 สํานักงานปลัด

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 61 ข้อ 6

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไข้อชื่อโครงการให้ถูกต้อง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

     3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

 3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

1 ซ่อมแซมถนนคสล.บ้าน
ลําเชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. 
โดยการปูแอสฟัล
ติกท์ ทับถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร

  1,200,000   1,200,000 - - - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

1 ซ่อมแซมถนนคสล.บ้าน
ลําเชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. 
โดยการปูแอสฟัล
ติกท์ ทับถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร

- - -    1,200,000 - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

     6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 86 ข้อ 23

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขให้ตรงกับปีงบประมาณที่จะดําเนินการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

2 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายหัวนา ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

     499,000      499,000 - - - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายหัวนา ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

- - -       499,000 - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขให้ตรงกับปีงบประมาณที่จะดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 91 ข้อ 42
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

- ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการเทคอนกรีตทับ
เส้นทางเดิมภายใน
หมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เทคอนกรีตทับ
เส้นทางเดิม.ภายใน
หมู่บ้าน กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.10 
เมตร

- - - 653,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 94 ข้อ 55

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขให้ตรงกับปีงบประมาณที่จะดําเนินการ

3 โครงการเทคอนกรีตทับ
เส้นทางเดิมภายใน
หมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เทคอนกรีตทับ
เส้นทางเดิม.ภายใน
หมู่บ้าน กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.10 
เมตร

- 653,000 653,000 - - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

4 โครงการเสริมถนนคสล. 
ซอยคอกวัวอาจารย์ไตร
ทศ  ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

- - - - 395,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

4 โครงการเสริมถนนคสล. 
ซอยคอกวัวอาจารย์ไตร
ทศ  ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

- - - 395,000 - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขให้ตรงกับปีงบประมาณที่จะดําเนินการ

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 155 ข้อ 313
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
ซอยบ้านนายแป้น  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร

- - - - 900,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
ซอยบ้านนายแป้น  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร

- - - 900,000 - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 169 ข้อ 369

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขให้ตรงกับปีงบประมาณที่จะดําเนินการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

6 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. สายโนนบ้านน้อย
เชื่อมต่อ 9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร

  1,702,000   1,702,000 - - - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. สายโนนบ้านน้อย
เชื่อมต่อ 9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร

-   1,702,000 -    1,702,000 - ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขให้ตรงกับปีงบประมาณที่จะดําเนินการ

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 110 ข้อ 125

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.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)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หน้าศาลากลาง
หมู่บ้าน ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

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

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขให้ตรงกับปีงบประมาณที่จะดําเนินการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 115 ข้อ 147
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

8 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.สายโรงน้ําแข็งถึงสี่
แยก ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 
เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง
 5 เมตร ยาว 40 
เมตร

             -        488,000 -               -   - ระยะทาง
ที่

ซ่อมแซม 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.สายโรงน้ําแข็งถึงสี่
แยก ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 
เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง
 5 เมตร ยาว 40 
เมตร

- - -       488,000 - ระยะทาง
ที่

ซ่อมแซม 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-            1,702,000 -              6,213,000  -           

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขให้ตรงกับปีงบประมาณที่จะดําเนินการ

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 135 ข้อ 237

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

9 โครงการซ่อมแซมศาลา
กลางหมู่บ้าน ม.14

เพื่อซ่อมแซม
ศาลากลางบ้าน 
และใช้เป็น
สถานที่ประชุม
หรือทํากิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

ซ่อมแซมศาลากลาง
หมู่บ้าน 
รายละเอียดตาม
แบบอบต.กําหนด

      50,000        50,000 - - - จํานวน
ศาลา

กลางบ้าน
ที่

ซ่อมแซม
(แห่ง)

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมและ
ประชุมของหมู่บ้าน

กองช่าง

9 โครงการซ่อมแซมศาลา
กลางหมู่บ้าน ม.14

เพื่อซ่อมแซม
ศาลากลางบ้าน 
และใช้เป็น
สถานที่ประชุม
หรือทํากิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน

ซ่อมแซมศาลากลาง
หมู่บ้าน 
รายละเอียดตาม
แบบอบต.กําหนด

- - -       200,000 - จํานวน
ศาลา

กลางบ้าน
ที่

ซ่อมแซม
(แห่ง)

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมและ
ประชุมของหมู่บ้าน

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 125 ข้อ 187

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขให้ตรงกับงบประมาณและปีงบประมาณที่จะดําเนินการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

10 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายลําเชียงไกร
 ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

- - - 825,000 825,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายลําเชียงไกร
 ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

- - - 825,000 825,000 ความ
ยาวของ
ถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-            1,702,000 -              7,238,000  825,000   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 188 ข้อ 448

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขคําผิดให้ถูกต้อง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการอบต.ด่านขุนทด
 บริการประชาชน
เคลื่อนที่ร่วมกับอําเภอ
ด่านขุนทด

เพื่อออก
ให้บริการ
ประชาชน 
ร่วมกับส่วน
ราชการต่าง ๆ  
พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาในพื้นที่

หน่วยงานราชการ, 
รัฐวิสาหกิจ, ผู้นํา
ชุมชนและประชาชน
ในเขตพื้นที่ตําบล
ด่านขุนทด

- - 20,000 - - จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง)

ได้ออกให้บริการ
ประชาชน ร่วมกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ 
 พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาในพื้นที่

สํานักงานปลัด

1 โครงการอบต.ด่านขุนทด
 บริการประชาชน
เคลื่อนที่ร่วมกับอําเภอ
ด่านขุนทด

เพื่อออก
ให้บริการ
ประชาชน 
ร่วมกับส่วน
ราชการต่าง ๆ  
พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาในพื้นที่

หน่วยงานราชการ, 
รัฐวิสาหกิจ, ผู้นํา
ชุมชนและประชาชน
ในเขตพื้นที่ตําบล
ด่านขุนทด

- - - 20,000 20,000 จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง)

ได้ออกให้บริการ
ประชาชน ร่วมกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ 
 พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาในพื้นที่

สํานักงานปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 240 ข้อ 4

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขให้ตรงกับปีงบประมาณที่จะดําเนินการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

2 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

จัดทําโครงการ
เพื่อให้พนักงาน
ส่วนตําบลได้ไป
ปฏิบัติธรรม นั่ง
สมาธิ วิปัสสนา

จัดฝึกอบรม จํานวน
 1 ครั้ง

50,000 30,000 - 30,000 30,000 จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง)

ผู้เข้ารับการอบรม
มีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถ
นํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

สํานักงานปลัด

2 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต. และพนักงานส่วน
ตําบล

จัดทําโครงการ
เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
อบต. และ
พนักงานส่วน
ตําบลได้ไปปฏิบัติ
ธรรม นั่งสมาธิ 
วิปัสสนา

จัดฝึกอบรม จํานวน
 1 ครั้ง

50,000 30,000 - 30,000 30,000 จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง)

ผู้เข้ารับการอบรม
มีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถ
นํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 240 ข้อ 3

ข้อความใหม่  เหตุผล แก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

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

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพื่อก่อสร้าง
อาคารป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 จํานวน 1 หลัง 
(รายละเอียดตาม
แบบอบต.กําหนด)

350,000 - - - - จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง 
(หลัง)

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

1 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อก่อสร้าง
ห้องน้ําอาคาร
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

ห้องน้ําอาคาร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน
 1 หลัง 
(รายละเอียดตาม
แบบกําหนด)

- - - 60,000 - จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง 
(หลัง)

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

50000 30000 - 50000 50000
- - - 60000 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข้อความเดิม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 253 ข้อ 12

ข้อความใหม่  เหตุผล เพื่อแก้ไขรายละเอียดโครงการที่ไม่ครบถ้วน

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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