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ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ.
๒๕52  มาตรา 69/1  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 เพ่ือใหแผนพัฒนา
ทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาทองถ่ินไปจัดทํางบประมาณตามปท่ีกําหนดไว กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจําเปนและเพ่ือ
แกไขปญหาในการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได เพ่ือใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
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สวนท่ี  ๑ 

บทนํา 

๑. เหตุผลและความจําเปน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลบานถอนไดจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เสร็จสิ้นและไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 

พ.ศ. 2565) เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เรียบรอยแลวนั้น 

  เนื่องดวยปจจุบันการพัฒนาองคกร และสถานการณดานการพัฒนาตามโครงสรางการแบงงาน 

มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และใน

การบริหารงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบทในพ้ืนท่ีชุมชน และประชาชนท่ีมี

ปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนาท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลอง

กับเหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติม แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 25645) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 

๒. วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 3/2563 

2.1 เพ่ือใหการจัดทําโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.

2565) มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 

2.2 เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ

รัฐบาลท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการกอสราง และพ้ืนท่ีจะดําเนินการใหมีความ

สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีเปนจริง เปนปจจุบัน และใกลเคียงมากท่ีสุด 

2.4 ความจําเปนในดานการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

รวมท้ังโครงสรางดานบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองมี

การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหมีเพียงพอตอจํานวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน เชน ดาน

สาธารณสุข ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันภัยตางๆ ดานการศึกษา การบริการสาธารณะ 

และโครงสรางพ้ืนฐาน สําหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานถอน และตําบลหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 

/3. ข้ันตอนการ... 
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๓. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 3/2563 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 22 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

และใหใชขอความตอไปนี้แทน “ขอ 22 เพ่ือประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได โดยดําเนินการดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

เปลี่ยนแปลง สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวน

ตําบลพิจารณาตามมาตร 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน

ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอนไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ตาม

รายละเอียดท่ีกลาวมาขางตนครบทุกข้ันตอนท่ีกําหนดไว และผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใช

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 พรอมท้ังแจงสภาองคการบริหารสวน

ตําบลบานถอนทราบ และใชเปนกรอบในการติดตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

             

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ

     การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 21 6,000,000 32 13,000,000 53 19,000,000

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 11 16,731,000 55 66,395,400 71 143,864,400 137 226,990,800

     1.3 แผนงานการพาณิชย - - - - - - - - 6 3,000,000 6 3,000,000

     1.4 แผนงานการเกษตร - - - - - - 10 4,100,000 13 5,600,000 23 9,700,000

รวม -       -              -        -                 11       16,731,000  86           76,495,400  122     165,464,400  219        258,690,800  

-3-

ป  2561 ป 2562 ป 2565 รวม 5  ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

ยุทธศาสตร

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ป 2563 ป 2564



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
และการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่น

    2.4  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - 1 500,000 1 500,000 2 1,000,000

    2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - - - 1 50,000 1 50,000 2 100,000

    2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - 1 50,000 1 50,000 2 100,000

รวม - - - - -      - 3             600,000       3         600,000         6            1,200,000      

5)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - 2 65,000 2 65,000 4 130,000
รวม -     - -      - -     -            2             65,000         2         65,000           4            130,000         

รวมทั้งสิ้น - - - - 11 16,731,000 91 77,160,400 127 166,129,400 229 260,020,800

-4-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ป 2563 รวม  5  ปป 2564

ยุทธศาสตร

ป  2561 ป 2562 ป 2565



 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 5 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 1 บานถอน
ทางไปวัดธรรมเทา 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขตไฟฟา
ระยะทาง 200 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

2 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 1 บานถอน 
ทางไปนาตาแหงม 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขตไฟฟา
ระยะทาง 200 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

3 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 2 บานหนาม
แทงใหญ จาก กม.9 – นา 
นางดวงดาว ระยับศร ี

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขตไฟฟา
ระยะทาง 200 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

4 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 2 บานหนาม
แทงใหญ จาก ขางบานแม
สูน บุตรเทพ – นา นาย
ยอด เขียวเชย 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขตไฟฟา
ระยะทาง 200 
เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 6 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 5 เสนนานาย
วัฒนา – นานายชาย 
มโหร ี

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

6 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 6 บานทุงปลา
กัดใหญ นานายสมาน – 
นาครูชัยวิชิต 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

7 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 6 บานทุงปลา
กัดใหญ นานายศรีจันทร 
– นานายปญญา 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

8 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 7 บานหนอง
บัวแพไปบานทุงปลากัด
นอยหมูท่ี8 (ถนนลาดยาง) 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - 500,000 - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

9 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 7 เสนทางไป
หนองหมากเกีย 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 7 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 8 เสนทางไป
บานหนองบัวแพ หมู 7 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - 500,000 - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

11 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 8 เสนทางไป
บานคําเจริญ หมู 5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

12 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 8 เสนทางไป
บานถอน หมู 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

13 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 8 เสนทางไป
บานคําเจริญ หมู 5 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - 500,000 - ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

14 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 9 บานโพธ์ิชัย 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 8 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา หมู 10 บานโคก
เจริญ นางไปวัดธรรมเทา 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชครอบคลุม
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟาให 
ประชาชนท่ี 
ไดมีไฟฟาใชอยาง 
ท่ัวถึง 

- - - - 500,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

16 โครงการขยายเขตไฟฟา
สองสวางภายในหมูบาน 
หมู 2 บานหนามแทงใหญ 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

17 โครงการขยายเขตไฟฟา
สองสวางภายในหมูบาน 
หมู 3 บานหนองตาล 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

18 โครงการขยายเขตไฟฟา
สองสวางภายในหมูบาน 
หมู 4 บานหนามแทงนอย 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

19 โครงการขยายเขตไฟฟา
สองสวางภายในหมูบาน 
หมู 5 บานคําเจริญ 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 ขยายเขต
ไฟฟา
ระยะทาง 
200 เมตร 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 9 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

20 โครงการขยายเขตไฟฟา
สองสวางภายในหมูบาน 
หมู 7 บานหนองบัวแพ 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 ขยายเขตไฟฟา
ระยะทาง 200 เมตร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 
21 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง

สวางภายในหมูบาน หมู 
10 บานโคกเจริญคุมบาน
ตูตอน 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 ขยายเขตไฟฟา
ระยะทาง 200 เมตร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

22 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางภายในหมูบาน หมู 
10 บานโคกเจริญทางไป
วัดธรรมเทา 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 ขยายเขตไฟฟา
ระยะทาง 200 เมตร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

23 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 1 บานถอน 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 มีระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใชงานได
รอยละ 80 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง
แดนดิน/
กองชาง 

24 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 2 บานหนามแทง
ใหญ 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 มีระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใชงานได
รอยละ 80 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง
แดนดิน/
กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 10 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 3 บานหนองตาล 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 มีระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใชงานได
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง
แดนดิน/
กองชาง 

26 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 4 บานหนามแทง
นอย 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 มีระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใชงานได
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง
แดนดิน/
กองชาง 

27 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 5 บานคําเจริญ 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 มีระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใชงานได
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง
แดนดิน/
กองชาง 

28 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 6 บานทุงปลากัด
ใหญ 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 มีระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใชงานได
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง
แดนดิน/
กองชาง 

29 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 7 บานหนองบัวแพ 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 มีระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใชงานได
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง
แดนดิน/
กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

30 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 8 บานทุงปลากัด
นอย 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 มีระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใชงานได
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง
แดนดิน/
กองชาง 

31 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 9 บานโพธ์ิชัย 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 มีระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใชงานได
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง
แดนดิน/
กองชาง 

32 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
หมูท่ี 10 บานโคกเจริญ 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

ถนนภายในหมูบาน - - - 250,000 250,000 มีระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใชงานได
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง
แดนดิน/
กองชาง 

33 โครงการติดตั้งไฟฟาสอง
สวางพลังงานแสงอาทิตย 
ภายในสํานักงาน อบต.
บานถอน 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

สํานักงาน อบต. 
บานถอน 

- - - 250,000 250,000 มีระบบไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยใชงานได
รอยละ 80 

ลดภาระคาไฟฟา
และเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ของทางราชการ 

การไฟฟา
อําเภอสวาง
แดนดิน/
กองชาง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
อางเก็บนํ้าบานหนองบัว
แพ 

เพ่ือเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
และสถานท่ีพักผอน
หยอนใจสําหรับ
ประชาชนและ
นักทองเท่ียว 

ดําเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศนอางเก็บนํ้า
บานหนองบัวแพ 

- - - - 500,000 รอยละของ
ประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ีมาใช
บริการมีความพึง
พอใจไมนอยกวา
รอยละ 80 

มีสถานท่ีพักผอนหยอน
ใจและมีสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีดี 

กองชาง 

35 โครงการจัดซื้อท่ีดิน
สําหรับท้ิงขยะ 

เพ่ือจัดซื้อท่ีดิน
สําหรับท้ิงขยะเพ่ือ
รองรับปริมาณขยะท่ี
เพ่ิมข้ึนในเขตตําบล
บานถอน 

จัดซื้อท่ีดินจํานวน 
20 ไร 

- - - - 2,000,000 จํานวนท่ีดินท่ีจัดซื้อ ทําใหมีสถานท่ีรองรับ
ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน 
ชวยลดปญหาดาน
สิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด 

รวม 35 โครงการ - - - 6,000,000 13,000,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 13 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการตอเติม/ปรับปรุง 
/ซอมแซมอาคาร
สํานักงาน อบต.บานถอน 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ตอการเขารับบริการ 
 

ตอเติมปรับปรุงซอมแซม
อาคาร สํานักงาน อบต.
บานถอนเพ่ือรองรับการ
ใหบริการประชาชน 

- - 700,000 1,000,000 - รอยละ  ประชาชน
ผูมาติดตอราชการ
มีความสะดวก 
สบายมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเขารับการ
ติดตอราชการ 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1
บานถอนหนาบานแมแดง 
นวลใจ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - - 500,000 ระยะถนนยาว 
200 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1 
บานตาบุดดา ถึงบานคํา
บก ตําบลโพนสูง 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 430 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 500,000 
(215 ม.) 

500,000 
(215 ม.) 

ระยะถนนยาว 
430 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 
บานหนามแทงใหญ เสน
บานนางดวงดาว ระยับศร ี

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 3 ม. ยาว 69 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมใสทอ
ระบายนํ้าขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.30×1 ม. จํานวน 
5 ทอน 

- - - 136,000 - ระยะถนนยาว 
 69 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 14 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 
บานหนามแทงใหญ ขาง
เตนทรถ – บานนายวันดี 
พิลาวงศ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - - 500,000 ระยะถนนยาว 
200 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 
บานหนองตาล คุมเกษตร
สมบูรณ ไปหมู 10 โคก
เจริญ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - - 500,000 ระยะถนนยาว 
200 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 
หนามแทงนอย – หมู 5 
บานคําเจริญ (ไรปญญา) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - - 500,000 ระยะถนนยาว 
200 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4 
หนามแทงนอย ทางไป
ฝายนํ้าลน 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - - 500,000 ระยะถนนยาว 
200 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 15 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 
คําเจริญ จากบานนายบุญ
สง – บานผูชวยวิ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 186 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 500,000 - ระยะถนนยาว 
186 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 
คําเจริญ – หมู 7 หนอง
บัวแพ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 500,000 500,000 ระยะถนนยาว 
400 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 
คําเจริญ – หมู 8 ทุงปลา
กัดนอย 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 500,000 500,000 ระยะถนนยาว 
400 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 
ทุงปลากัดใหญ หนาบาน
อาจารยประเสริฐ – หนา
บานายทองเติม 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - - 500,000 ระยะถนนยาว 
200 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 
ทุงปลากัดใหญ – หมู 5 
คําเจริญ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 500,000 500,000 ระยะถนนยาว 
400 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7 
หนองบัวแพ – หมู 8 ทุง
ปลากัดนอย 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 500,000 500,000 ระยะถนนยาว 
400 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 8 
ทุงปลากัดนอย – หมู 5 
คําเจริญ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 500,000 500,000 ระยะถนนยาว 
400 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 8 
ทุงปลากัดนอย – หมู 7 
หนองบัวแพ 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 500,000 500,000 ระยะถนนยาว 
400 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 17 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 
โพธ์ิชัย หลังวัดศรีโพนสูง 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 500,000 500,000 ระยะถนนยาว 
400 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
10 โคกเจริญ ซอยโรง
นํ้าแข็ง 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 500,000 500,000 ระยะถนนยาว 
500 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
10 โคกเจริญ ซอยบาน
ผูชวยพุท 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - - 500,000 200,000 ระยะถนนยาว 
300 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 1 บานถอน 
บานอาจารยสมชาย-บาน
สุรพล 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม.  
ยาว 250 ม.  
พรอมฝาปด 

- - - - 500,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 18 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 2 บานหนาม
แทงใหญ จากปมนํ้ามัน-
บานนางถนอม แกวทาส ี

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม.  
ยาว 250 ม.  
พรอมฝาปด 

- - - 250,000 
 

250,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 3 บานหนอง
ตาล จากบานนายสาม – 
บานนางแกว ไชยยงค 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม.  
ยาว 275 ม.  
พรอมฝาปด 

- - - 250,000 
 

250,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
275 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 4 บานหนาม
แทงนอย 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม.  
ยาว 250 ม.  
พรอมฝาปด 

- - - - 500,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 5 บานคําเจริญ 
บานนางคําเปา-บานแม
หนูหวัน 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม.  
ยาว 250 ม.  
พรอมฝาปด 

- - - - 500,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 19 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

25 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 6 บานทุงปลา
กัดใหญ จากหนาราน
โสภาการคา-หนาบานนาง
บุญเลิศ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม.  
ยาว 274 ม.  
พรอมฝาปด 

- - - 500,000 - ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
274 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

26 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 7 บานหนองบัว
แพ จากบานนางสมพาน-
บานนายสมใจ 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม.  
ยาว 250 ม.  
พรอมฝาปด 

- - - - 500,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

27 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 8 บานทุงปลา
กัดนอย 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม.  
ยาว 250 ม.  
พรอมฝาปด 

- - - - 500,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 20 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 9 บานโพธ์ิชัย 
จากบานนายทวี-นางพอ
และบานแมมะ-บานนาย
วันชัย 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม.  
ยาว 250 ม.  
พรอมฝาปด 

- - - 400,000 100,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

29 โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 9 
บานโพธ์ิชัย 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม.  
ยาว 250 ม.  
พรอมฝาปด 

- - - 250,000 250,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 10 บานโคก
เจริญ จากบานนายวีระ
ศักดิ์-บานนางบุญสาร 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม.  
ลึก 0.58 ม.  
ยาว 250 ม.  
พรอมฝาปด 

- - - - 500,000 ระยะทางราง
ระบายนํ้ายาว 
250 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

31 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
1 บานถอน จากเสาโรมัน-
นาดาบคงเดช 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ไมนอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 21 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

32 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
2 หนามแทงใหญเสนบาน
แมสูน บุตรเทพ-ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก พรอม
ติดตั้งทอระบายนํ้า 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ไมนอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

33 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
2 หนามแทงใหญ เสนนา
นายสุริยันต ใจธรรม-นา
นางจอมมณี หอมพิทักษ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ไมนอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

34 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
2 หนามแทงใหญ เสนนา
นายทองใบ ศรีสวางพรอม
ทอระบายนํ้า 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ไมนอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 22 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

35 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
2 หนามแทงใหญ เสนนา
นายพรชัย อุนอก-นานาย
กิเลนทอง ศรีสวาง 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ไมนอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

36 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
3 บานหนองตาลไปตําบล
โพนสูง 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ไมนอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

37 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
4 หนามแทงนอย ไป หมู 
2 บานหนามแทงใหญ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ไมนอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

38 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู 4 หนามแทง
นอยไป หมู 5 บานคําเจริญ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนที่การ
คมนาคมที่สะดวกไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 23 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

39 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
4 หนามแทงนอย ไป หมู 
12 ตําบลโคกส ี

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวกไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

40 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
5 คําเจริญ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวกไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

41 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
6 ทุงปลากัดใหญ ไปทาง
บานหนองหวา ตําบล
ทรายมูล 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวกไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

42 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู 8 ทุงปลากัด
นอย จากบานสมเพียรไปบาน
หนองบัวแพ หมู 7 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวกไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 24 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

43 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
8 ทุงปลากัดนอย ทางข้ึน
หนองเหวใหญ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ไมนอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

44 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
8 ทุงปลากัดนอย จาก
บานสมเพียรไปราน
เฟอรนิเจอร 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ไมนอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

45 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู 
9 โพธ์ิชัย หลังนํ้าบอใหญ-
หวยแมมวน 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวก
ไมนอยกวารอยละ 
80 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 25 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

46 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู 10 โคกเจริญ 
ซอยบานตูตอน 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - - 250,000 250,000 รอยละหรือ
จํานวนครัวเรือน
ท่ีการคมนาคมท่ี
สะดวกไมนอย
กวารอยละ 80 

ประชาชนสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กองชาง 

47 โครงการขยายเสียงตาม
สาย หมู 2 หนามแทง
ใหญ 

เพ่ือขยายเสียงตาม
สายรอบหมูบาน 

ขยายเสียงตามสาย จํานวน 
1 แหง 

- - - - 200,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารการ
บริการสาธารณะอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 

48 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม/หอ
กระจายขาวประจํา
หมูบาน หมู 3 บานหนอง
ตาล 

เพ่ือกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม/
หอกระจายขาว
ประจําหมูบาน 

กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม/หอกระจายขาว
ประจําหมูบาน จํานวน 1 
แหง 

- - - - 200,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80 

ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารการบริการ
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

49 โครงการกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม/หอ
กระจายขาวประจํา
หมูบาน หมู 10บานโคก
เจริญ 

เพ่ือกอสราง/
ปรับปรุง/ซอมแซม/
หอกระจายขาว
ประจําหมูบาน 

กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม/หอกระจายขาว
ประจําหมูบาน จํานวน 1 
แหง 

- - - - 200,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมนอย
กวารอยละ 80 

ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารการบริการ
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 26 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

50 โครงการกอสรางรั้ว รอบ
สํานักงาน อบต.บานถอน 

เพ่ือกอสรางรั้วรอบ
สํานักงาน อบต.บาน
ถอน 

สํานักงาน อบต.บานถอน - - - 500,000 500,000 รั้วรอบสํานักงาน 
อบต.บานถอน 

สรางความ
แข็งแรงและ
ปองกันการรุกล้ํา
ของพ้ืนท่ี 

กองชาง 

51 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติก 
เสนขางบานนางสมหวัง 
ศรีสวาง-บานนายเดนไทย 
พิลาวงศ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรไป-มาได
สะดวก 

กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติก 

- - - - 500,000 รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนท่ีไดรับ
การคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

52 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 
บานหนองตาล ซอยขาง
ศาลาประชาคม 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 99 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมใสทอ
ระบายนํ้าขนาดเสนผาศูนย 
กลาง 0.30×1 ม. จํานวน 
6 ทอน 

- - - 267,000 - ระยะถนนยาว  
99 ม. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

53 โครงการลงลูกรังปรับภูมิ
ทัศนสํานักงาน อบต.บาน
ถอน 

เพ่ือลงลูกรังปรับภูมิ
ทัศนสํานักงาน 
อบต.บานถอน 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
2,180 ลูกบาศกเมตร 
พรอมเกรดเดอรปรับเกลี่ย 

- - 200,000 - - รอยละ  ประชาชน
ผูมาติดตอราชการ
มีความสะดวก 
สบายมากข้ึน 

ประชาชนผูมา
ติดตอราชการ 
สามารถสัญจร
ไป-มาไดสะดวก 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 27 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

54 โครงการปรับปรุงปายชื่อที่ทํา
การ อบต.บานถอน 

เพื่อใหหนวยงานมี
ปายชื่อมองเห็นได
ชัดเจน เนื่องของเดิมมี
สภาพชํารุดทรุดโทรด 

ปรับปรุงปายชื่อที่ทําการ 
อบต.บานถอน  จํานวน 
1 แหง 

- - 100,000 - - จํานวนปายชื่อที่จัดทํา
จํานวน 1 แหง 

เพื่อใหประชาชนหรือ
ผูมาติดตอราชการ
สามารถมองเห็นปาย
หนวยงานไดอยาง
ชัดเจน 

กองชาง 

55 โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร
สํานักงาน อบต.บานถอน 

เพื่อบํารุงรักษาอาคาร
สํานักงานใหมีสภาพดี
เนื่องจากมีการใชงาน
มาเปนระยะเวลานาน
จึงมีการชํารุดทรุด
โทรม 

ทาสีภายนอกและภายใน
สํานักงาน อบต.บานถอน 

- - - 70,000 - ประชาชนรอยละ 80 
มีความพึงพอใจในการ
มาใชบริการ 

มีสถานที่ทํางานและ
บริการประชาชน
อยางเหมาะสม
ประชาชน เกิดความ
พึงพอใจ 

กองชาง 

56 โครงการปรับปรุงซอมแซมตอ
เติมอาคารกองชาง 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกตอการ
เขารับบริการ 

ปรับปรุงซอมแซมตอเติม
อาคารกองชางเพื่อรองรับ
การใหบริการประชาชน 

- - 200,000 - - รอยละ  ประชาชนผู
มาติดตอราชการมี
ความสะดวก 
สบายมากขึ้น 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเขารับ
การติดตอราชการ 

กองชาง 

57 โครงการเกรดเดอรถนนลูกรัง 
หมูที่ 1-10 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรไป-มาไดสะดวก 

ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 
7,000 ลูกบาศกเมตร 

- - 150,000 - - รอยละหรือจํานวน
ครัวเรือนที่การ
คมนาคมที่สะดวกไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนสัญจรไป-
มาไดสะดวก 

กองชาง 

รวม 57 โครงการ - - 1,350,000 13,123,000 17,150,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 28 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.3  แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสราง/
ซอมแซม/ปรับปรุง/ขยาย
เขตระบบประปาหมูบาน 
หมูท่ี 1บานถอน 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชนํ้าเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กอสราง/ซอมแซม/
ปรับปรุง/ขยายเขตระบบ
ประปาหมูท่ี 1 บานถอน 

- - - - 500,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
นํ้าประปาใช
เพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคและใช
งานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการกอสราง/
ซอมแซม/ปรับปรุง/ขยาย
เขตระบบประปาหมูบาน 
หมูท่ี 2 บานหนามแทง
ใหญ 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชนํ้าเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กอสราง/ซอมแซม/
ปรับปรุง/ขยายเขตระบบ
ประปาหมูท่ี  2บานหนาม
แทงใหญ  

- - - - 500,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
นํ้าประปาใช
เพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคและใช
งานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

3 โครงการกอสราง/
ซอมแซม/ปรับปรุง/ขยาย
เขตระบบประปาหมูบาน 
หมูท่ี 3 บานหนองตาล 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชนํ้าเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กอสราง/ซอมแซม/
ปรับปรุง/ขยายเขตระบบ
ประปาหมูท่ี  3 บานหนอง
ตาล 

- - - - 500,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
นํ้าประปาใช
เพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคและใช
งานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

4 โครงการกอสราง/
ซอมแซม/ปรับปรุง/ขยาย
เขตระบบประปาหมูบาน 
หมูท่ี 5 บานคําเจริญ 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชนํ้าเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กอสราง/ซอมแซม/
ปรับปรุง/ขยายเขตระบบ
ประปาหมูท่ี  5 บานคํา
เจริญ 

- - - - 500,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
นํ้าประปาใช
เพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคและใช
งานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 29 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.3  แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการกอสราง/
ซอมแซม/ปรับปรุง/ขยาย
เขตระบบประปาหมูบาน 
หมูท่ี 7 บานหนองบัวแพ 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชนํ้าเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กอสราง/ซอมแซม/
ปรับปรุง/ขยายเขตระบบ
ประปาหมูท่ี  7 บานหนอง
บัวแพ 

- - - - 500,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
นํ้าประปาใช
เพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคและใช
งานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

6 โครงการกอสราง/
ซอมแซม/ปรับปรุง/ขยาย
เขตระบบประปาหมูบาน 
หมูท่ี 9 บานโพธ์ิชัย 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชนํ้าเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กอสราง/ซอมแซม/
ปรับปรุง/ขยายเขตระบบ
ประปาหมูท่ี  9 บานโพธ์ิ
ชัย 

- - - - 500,000 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
นํ้าประปาใช
เพ่ิมมากข้ึน 
รอยละ 80 

ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภค/
บริโภคและใช
งานอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

รวมจํานวน 6 โครงการ - - - - 3,000,000    
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 30 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.4.  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลนหนองเบ็น (บล็อกคอน
เวิส) 
(ประชาคม หมู 1) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางฝายนํ้าลน - - - 500,000 500,000 มีฝายนํ้าลนใช
งานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 

2 โครงการขุดลอกฝายวัดปา
ธรรมเทา 
(ประชาคม หมู 1) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

ขุดลอกฝายวัดปาธรรมเทา - - - 500,000 500,000 มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 
3 โครงการขุดบอบาดาล

ชุมชน หมู 1 บานถอน 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

ขุดบอบาดาล - - - - 500,000 มีบอบาดาล
ใชงานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 
4 โครงการขุดลอกลําหวย

สันจอด 
(ประชาคม หมู 2,3,9) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

ขุดลอกลําหวยสันจอด - - - 500,000 500,000 มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 
5 โครงการขุดลอกลําหวย

ทราย 
(ประชาคม หมู 2) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

ขุดลอกลําหวยทราย - - - 500,000 500,000 มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 
6 โครงการขุดลอกลําหวย

หอ 
(ประชาคม หมู 2) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

ขุดลอกลําหวยหอ - - - 500,000 500,000 มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 31 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.4.  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกหนอง
ผักแวน 
(ประชาคม หมู 2) 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองผักแวน - - - 500,000 500,000 มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 

8 โครงการขุดลอกลํา
หวยศาลา 
(ประชาคม หมู 6) 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

ขุดลอกลําหวยศาลา - - - 500,000 500,000 มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 

9 โครงการขุดลอกลํา
หวยวังเดือนหา 
(ประชาคม หมู 7) 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

ขุดลอกลําหวยวังเดือน
หา 

- - - 500,000 500,000 มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 

10 โครงการธนาคารน้ํา 
ใตดิน 
(ประชาคม หมู 7) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
บริหารจัดการนํ้า
อยางมีประสิทธิภา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสรางรายได
ใหกับประชาชน 

มีการบริหารจัดการ
ธนาคารน้ําใตดิน 
1. แกไขปญหาภัยแลง 
2. แกไขปญหาน้ําทวม 
3. แกไขปญหาน้ําเค็ม 

- - - 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของ
ประชาชน
รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการ 

มีการบริหาร
จัดการนํ้า 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสราง
รายไดใหกับ
ประชาชน มีนํ้า
ใชอยางเพียงพอ 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 32 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.4.  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการธนาคารน้ํา 
ใตดิน 
(ประชาคม หมู 9) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
บริหารจัดการนํ้า
อยางมีประสิทธิภา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสรางรายได
ใหกับประชาชน 

มีการบริหารจัดการ
ธนาคารน้ําใตดิน 
1. แกไขปญหาภัยแลง 
2. แกไขปญหาน้ําทวม 
3. แกไขปญหาน้ําเค็ม 

- - - 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของ
ประชาชน
รอยละ 80 
ของผูเขารวม
โครงการ 

มีการบริหาร
จัดการนํ้า 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสราง
รายไดใหกับ
ประชาชน มีนํ้า
ใชอยางเพียงพอ 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 

12 โครงการกอสรางลานตาก
พืชผลทางการเกษตร หมู 
1 บานถอน  
(ศาลาประชาคม) 

เพ่ือสงเสริม
ศักยภาพ
ประสิทธิภาพของ
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กอสรางลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 

- - - - 500,000 ลานตาก
พืชผล
ทางการ
เกษตรจํานวน
1 แหง 

มีลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

13 โครงการกอสรางลานตาก
พืชผลทางการเกษตร หมู 
2 หนามแทงใหญ 

เพ่ือสงเสริม
ศักยภาพ
ประสิทธิภาพของ
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กอสรางลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 

- - - - 500,000 ลานตาก
พืชผล
ทางการ
เกษตรจํานวน
1 แหง 

มีลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชาง 
 

รวมจํานวน 13 โครงการ - - - 4,100,000 5,600,000    
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 33 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการ ปองกัน
และควบคุมการ
แพรระบาดของ
โรคติดตอรวมท้ัง
โรคอุบัติใหม 
 

1.เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการ
ปองกันและควบคุม 
โรคใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
2.เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชน
สามารถปองกันตนเองและลดการแพร
ระบาด ลดอัตราการเสียชีวิตท่ีเกิดจาก
โรคติดตอ 
3.เพ่ือชวยเหลือประชาชนในการดํารงชีพ
หรือบรรเทาความเดือดรอนจากการเกิด
โรคติดตอ 
4.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเฝา
ระวังปองกัน ควบคุมการแพรระบาดท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความพรอมตอบโต
สถานการณไดทันเหตุการณ รวมท้ังการ
สรางภูมิคุมกันโรงใหกับผูมีภาวะเส่ียง 
5.เพ่ือจัดหายา เวชภัณฑ เครื่องแตงกาย 
วัสดุอุปกรณท่ีใชในการปองกันและควบคุม
โรค รวมท้ังวัสดุหรือส่ิงของอื่น 
ท่ีจําเปนใหเพียงพอในการใหบริการกับ
ประชาชนในพ้ืนที 

1.จัดฝกอบรม
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ม.1 - ม.10  
จํานวน 100 คน 
2. จัดหาวัสดุ
อุปกรณให
เพียงพอในการ
ปองกันและ
ครอบคลุมในการ 
 ปองกันโรค 

- - - 500,000 500,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ
คิดเปน
รอยละ 
100 

1. ประชาชนสามารถปองกันตนเอง
และ ลดการแพรระบาด ลดอัตรา
การเสียชีวิตท่ีเกิด จากสาเหตุของ
โรคติดตอ  
2. ประชาชนไดรับความชวยเหลือ
ในการดํารง ชีพหรือบรรเทาความ
เดือดรอนจากการเกิด โรคติดตอ 
3. ประชาชนสามารถมีการปองกัน 
การควบคุม การแพรระบาด การ
รักษาหรือการระงับการ แพร
ระบาดของโรคอุบัติใหม รวมท้ังการ
สราง ภูมิคุมกันโรคใหกับผูมีสภาวะ
เส่ียง  
4. มียา เวชภัณฑ ครุภัณฑ เครื่อง
แตงกาย เครื่องพนสารเคมี และ
วัสดุอุปกรณอื่นหรือ ส่ิงของจําเปน
ใหเพียงพอตอการดําเนินการ
ปองกัน และควบคุมการแพรระบาด
ของโรคอุบัติใหม 

สํานักปลัด 

รวมจํานวน 1 โครงการ - - - 500,000 500,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 34 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว, 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมความรู 
คุณแมวัยใส 

เพื่อสรางความ
ตระหนักและองค
ความรูเร่ืองปองกัน
และแกไขปญหาการ
ต้ังครรภกอนวัยอัน
ควร 

เด็กและเยาวชน  
หมู 1 - 10 

ตําบลบานถอน  
จํานวน 100 คน 

- - - 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม
อบรม 

เด็กและเยาวชนมี
มีความรูและ
ภูมิคุมกันตอการ
มีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร
และการต้ังครรภ
ที่ไมพรอม 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - 50,000 50,000    

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 35 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี2การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว,3การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว ,3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  2การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 โครงการสักการะ
หลวงพอองคดํา งาม
ล้ําประเพณี ชมของดี
เมืองสวางแดนดิน 

1. แสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 และพระราช
จักรีวงศ 
2. เพื่อแสดงออกถึงความกตัญู
กตเวทีตอบรรพบุรุษ และสราง
จิตสํานึกรักบานเกิด 
3. เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน 
ไดศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของเมืองสวางแดนดิน 
4. เพื่อใหชาวอําเภอสวางแดนดิน 
ไดมีงานประเพณีที่เปนศูนยรวม
จิตใจและยึดเหนี่ยวของประชาชน
ชาวอําเภอสวางแดนดินเปนประจํา
ทุกป 
5. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนรุนใหม ได
เรียนรูถึงวิถีชีวิตประเพณีฮีตสิบสอง 
คลองสิบส่ี อันเปนฮีตเปนคอง ใน
การดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมของชาว 
อีสาน ซ่ึงถือเปนประเพณีที่ดีงาม
ควรแกการรักษาสืบทอด 

อุดหนุน 1 ครั้ง/ป - - - 
 
 
 
 

50,000 50,000 ดําเนินการ 
อุดหนุน
โครงการ 

1. ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจอเกลา
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 และพระราช 
จักรีวงศ และแสดงความกตัญู
กตเวทีตอบรรพบุรุษผูสราง
คุณประโยชนใหกับบานเมือง 
2. เด็ก เยาวชน ประชาชน ไดศึกษา
เรียนรูประเพณีด้ังเดิมของชาวอีสาน 
เกิดความรักหวง 
แหนวัฒนธรรมประเพณีฮีต-คอง 
ตางๆ ของชาวอีสานรุนหลัง 
3. เพื่อใหเด็ก เยาวชนคนรุนหลังได
รับรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความ
เปนมาของเมืองสวางแดนดิน 
4. เพื่อใหชาวอําเภอสวางแดนดินได
มีกิจกรรมที่ยึดเหนี่ยวและศูนยรวม
จิตใจ 
5. มีงานประเพณีประจําอําเภอ
สวางแดนดินและสามารถพัฒนาให
เปนการทองเที่ยวดานวัฒนธรรมได 

กอง
การศึกษา

/สภา
วัฒนธรรม

อําเภอ
สวางแดน

ดิน 

รวมจํานวน 1 โครงการ - - - 50,000 50,000    
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3/2563 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  5 ดานการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรวมนํ้าใจตานภัย
ยามยาก 

เพ่ือชวยเหลือ
บรรเทาทุกข
ประชาชน
ผูประสบภัย ผู
ยากไร ผูดอยโอกาส 
ผูพิการ ผูปวยติด
บาน/ติดเตียง และผู
มีปญหาทางสังคม 
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

1 ครั้ง/ป - - - 15,000 15,000 ดําเนินการ 
อุดหนุน
โครงการ 

ประชาชน
ผูประสบภัย ผู
ยากไร
ผูดอยโอกาส ผู
พิการ ผูปวยติด
บาน/ติดเตียง 
และผูมีปญหา
ทางสังคม มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานักปลัด/ 
ก่ิงกาชาด

อําเภอสวาง
แดนดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒ 

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการอบรมความรู
เก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองตน 
และ พรบ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการเก่ียวกับการ
บริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจาง 
อบต.บานถอน และ
ประชาชนในเขต
ตําบลบานถอน มี
ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายเบ้ืองตน
สําหรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 
รวมถึงความรูความ
เขาใจเก่ียวกับสิทธิ
และการใชสิทธิ
กฎหมายตาม พรบ.
ขอมูลขาวสาร 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจาง อบต.
บานถอน และประชาชน
ในเขตตําบลบานถอน 
จํานวน 100 คน 

- - - 50,000 50,000 จํานวน
ผูเขารวมอบรม 

สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจาง 
อบต.บานถอน 
และประชาชนใน
เขตตําบลบาน
ถอน มีความรู
เก่ียวกับกฎหมาย
เบ้ืองตนสําหรับ
ใชใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักปลัด 

รวมจํานวน 2 โครงการ - - - 65,000 65,000    
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3/2563 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร PARA ASPHALT 
CONCRETE ช้ันพ้ืนทาง
ดินซีเมนตปรับปรุงดวย
ยางพารา (นํ้ายางพารา) 
หมูท่ี 1 บานถอน เสน
นายบอย 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร  

- - - 4,618,700 
(1,000 ม.) 

4,618,700 
(1,000 ม.) 

ระยะทาง 
2,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

2 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร PARA ASPHALT 
CONCRETE ช้ันพ้ืนทาง
ดินซีเมนตปรับปรุงดวย
ยางพารา (นํ้ายางพารา) 
หมูท่ี 9 บานโพธ์ิชัย 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร  

- - - 4,618,700 
(1,000 ม.) 

4,618,700 
(1,000 ม.) 

ระยะทาง 
2,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนามแทงนอย หมูท่ี 4 
ถึงตําบลโคกสี อําเภอ
สวางแดนดิน จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 1,425,000 
(500 ม.) 

1,425,000 
(500 ม.) 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ทุงปลากัดใหญ หมูท่ี 6 
ถึงบานหนองหวา ตําบล
ทรายมูล อําเภอสวาง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 1,425,000 
(500 ม.) 

1,425,000 
(500 ม.) 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
คําเจริญ หมูท่ี 5 ถึง หมูท่ี 
7 บานหนองบัวแพ 
(โรงไม) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 10,350,000 ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
คําเจริญ หมูท่ี 5 ถึง หมูท่ี 
7 บานหนองบัวแพ  
(หนาวัด) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 3,286,000 
(1,000 ม.) 

3,286,000 
(1,000 ม.) 

3,286,000 
(1,000 ม.) 

ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนามแทงนอย หมูท่ี 4 
ถึง บานหนองบัวแพ หมูท่ี 
7 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 4,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 5,700,000 
(2,000 ม.) 

5,700,000 
(2,000 ม.) 

ระยะทาง 
4,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ถอน หมูท่ี 1 ถึง บานทุง
ปลากัดนอย หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 6,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 2,676,000 
(1,000 ม.) 

4,560,000 
(2,000 ม.) 

6,840,000 
(3,000 ม.) 

ระยะทาง 
6,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3/2563 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

~ 41 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนองตาล หมูท่ี 3 – 
วัดธรรมเทา 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 10,350,000 
 

ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ถอน หมูท่ี 1 ถึง บานคํา
เจริญ หมูท่ี 5 (เสาโรมัน) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 1,425,000 
(500 ม.) 

1,425,000 
(500 ม.) 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

11 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนองบัวแพ หมูท่ี 7 ถึง 
บานหนองจาน หมูท่ี 6 
ตําบลทุงแก อําเภอเจริญ
ศิลป จังหวัดสกลนคร 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 1,425,000 
(500 ม.) 

1,425,000 
(500 ม.) 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3/2563 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

~ 42 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ทุงปลากัดใหญ หมูท่ี 6 
ถึงบานหนองฮังแหลว หมู
ท่ี 4 ตําบลเจริญศิลป 
อําเภอเจริญศิลป จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 2,850,000 
(1,000 ม.) 

2,850,000 
(1,000 ม.) 

ระยะทาง 
2,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนองตาล หมูท่ี 3 ถึง 
บานโคกเจริญ หมูท่ี 10 
(สํานักสงฆพัฒนาทางจิต) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 4,275,000 
(1,500 ม.) 

4,275,000 
 (1,500 ม.) 

ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนองบัวแพ หมูท่ี 7 ถึง 
บานทุงปลากัดนอย หมูท่ี 
8 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 10,350,000 
 

ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3/2563 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

~ 43 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ทุงปลากัดนอย หมูท่ี 8 
ถึง บานคําเจริญ หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 10,350,000 ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

16 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
โพธ์ิชัย หมูท่ี 9 (วัดศรี
โพนสูง) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 538 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - 1,415,000 - - ระยะทาง 
538  เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
โคกเจริญ หมูท่ี 10 (ครัว
สามพ่ีนอง) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 2,668,000 
(1,000 ม.) 

2,668,000 
(1,000 ม.) 

2,668,000 
(1,000 ม.) 

ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3/2563 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

~ 44 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ทุงปลากัดใหญ หมูท่ี 6 
ถึง บานหนองชาด หมูท่ี 
10 ตําบลสวางแดนดิน 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- -  4,140,000 
(1,500 ม.) 

4,140,000 
 (1,500 ม.) 

ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนองตาล หมูท่ี 3 ถึง 
บานโคกเจริญ หมูท่ี 10 
(ถนนเสนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 2,668,000 
(1,000 ม.) 

2,668,000 
(1,000 ม.) 

2,668,000 
(1,000 ม.) 

ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

20 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนามแทงนอย หมูท่ี 4 
ถึง บานคําเจริญ หมูท่ี 5  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 2,668,000 
(1,000 ม.) 

2,668,000 
(1,000 ม.) 

- ระยะทาง 
2,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3/2563 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

~ 45 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ถอน หมูท่ี 1 ถึง บานคํา
เจริญ หมูท่ี 5 (นาบอย) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 10,350,000 ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

22 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนามแทงใหญ หมูท่ี 2 – 
บานคําเจริญ หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 10,350,000 ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

23 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ถอน หมูท่ี 1 –  บานทุง
ปลากัดใหญ หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 10,350,000 ระยะทาง 
3,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3/2563 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 

~ 46 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอน ท่ี  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

24 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนามแทงนอย หมูท่ี 4 – 
ทอลอดเหลี่ยม 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 2,500 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 2,760,000 
(1,000 ม.) 

4,140,000 
(1,500 ม.) 

ระยะทาง 
2,500 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

25 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
คําเจริญ หมูท่ี 5 - วัดคํา
เจริญวนาราม 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 1,380,000 
(500 ม.) 

1,380,000 
(500 ม.) 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

26 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ทุงปลากัดนอย หมูท่ี 8 
(ไรมะขาม) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 1,380,000 
(500 ม.) 

1,380,000 
(500 ม.) 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจและ
ความสะดวกใน
การคมนาคมขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอ่ืน 

รวมจํานวน 26 โครงการ   15,381,000 53,272,400 126,714,400    
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๔๖ ~ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบ
อเนกประสงคจํานวน ๑คัน  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังน้ี 
-ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลัง
แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ขนาด
ความจุนํ้าไมนอยกวา 8,000 ลิตร ฯลฯ 

- - - - 2,800,000 สํานัก 
งานปลัด 

 

2 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

เครื่องทํานํ้ารอนนํ้าเย็นจํานวน  
5 เครื่อง 

- - - 35,000 - 
 

กองการศึกษา 

3 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

เครื่องทํานํ้ารอนนํ้าเย็นจํานวน  
1 เครื่อง 

- - 6,000 - - 
 

กองชาง 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 

- - - 32,400 
(1 เครื่อง) 

64,800 
(2 เครื่อง) 

สํานัก 
งานปลัด 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 3 เครื่อง 

- - - 32,400 
(1 เครื่อง) 

64,800 
(2 เครื่อง) 

กองคลัง 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

- - - 7,500 - สํานักปลัด 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๔๗ ~ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

- - 22,000 - 22,000 สํานักปลัด 
 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

- - - 22,000 - กองคลัง 

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 น้ิว 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

- - 3,700 - - สํานักปลัด 
 

 
 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๔๘ ~ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 น้ิว 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

- - 3,700 - - กองคลัง 
 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

- - - 17,000 - สํานักปลัด 

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

- - - 2,600 - สํานักปลัด 

13 
 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

- - - 11,600 
(2 เครื่อง) 

11,600 
(2 เครื่อง) 

สํานักปลัด 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๔๙ ~ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

 
ท่ี 

แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

14 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

- - - 30,000 - กองชาง 

15 แผนงานรักษาความสบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ดับเพลิง 

สายสงนํ้าแบบยาง 3 ช้ัน ขนาด 1.5 น้ิว 
ยาว 20 เมตร จํานวน 4 เสน 

- - - 40,000 - สํานักปลัด 
(งานปองกัน) 

16 แผนงานรักษาความสบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ดับเพลิง 

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จํานวน 2 ชุด - - - 38,000 38,000 สํานักปลัด 
(งานปองกัน) 

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซื้อโตะมาหินออน จํานวน 20 ชุด - - 25,000 
(10ชุด) 

15,000 
(5ชุด) 

15,000 
(5ชุด) 

สํานักปลัด 
 

18 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซื้อเกาอ้ีสนาม จํานวน 1 ตัว - - 4,000 - - สํานักปลัด 
 

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 30 ตัว - - - - 75,000 สํานักปลัด 
 

20 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง 

- - - 23,000 - กองชาง 

21 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน จํานวน 
6 หลัง 

- - 12,000 12,000 12,000 กองชาง 

 
 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๕๐ ~ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

22 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

ตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 6 หลัง - - 12,000 12,000 12,000 กองชาง 

23 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํารวจ 

จัดซื้อลอวัดระยะทางแบบมิเตอร - - - - 9,000 กองชาง 

24 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

ปมนํ้า (ซัมเมอรส) ขนาด 2 แรง  - - 50,000 
(2 เครื่อง) 

25,000 
(1 เครื่อง) 

25,000 
(1 เครื่อง) 

กองชาง 

25 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร 

ปมดูดนํ้า (ไดโว) จํานวน 1 เครื่อง - - 3,000 - - กองชาง 

26 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน จํานวน 
6 หลัง 

- - 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา 

27 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

ตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 6 หลัง - - 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา 

28 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เครื่องโทรศัพทสํานักงาน - - - - 2,000 สํานักปลัด 

29 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา สง
เอกสารไดครั้งละ 20 แผน 

- - - - 18,000 สํานักปลัด 

30 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เครื่องสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเขา
ออกงาน 

- - - - 9,700 สํานักปลัด 

31 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

คาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด - - 16,000 - - สํานักปลัด 

32 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 180x90x76 
ซม. 

- - 17,000 - - สํานักปลัด 

 



บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3/2563 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๕๑ ~ 
 

แบบ ผ.๐๓ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

33 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

คาจัดซื้อเกาอ้ีน่ังทํางาน ขนาด 
W52xD55xH110 ซม. 

- - 9,500 - - สํานักปลัด 

34 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

ตูกระจกบานเลื่อน ขนาด 
1,187x408x878 ซม. จํานวน 2 ตู 

- - 10,400 - - สํานักปลัด 

35 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซื้อเกาอ้ีสภา อบต. ขนาด 48x540x90 
ซม. จํานวน 30 ตัว 

- - 25,500 - - สํานักปลัด 

36 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาด 
470x620x1,320 ซม. 

- - 5,200 - - สํานักปลัด 

37 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

ชุดเครื่องเสียงกลางแจง - - 120,000 - - สํานักปลัด 

38 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens 

- - - - 30,300 สํานักปลัด 

39 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2 คัน โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังน้ี ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต แบบเปดขางเททาย ฯลฯ 

- - - 950,000 950,000 สํานักปลัด 

รวม - - 369,000 1,329,500 4,183,200  
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