
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 

----------------------------------------- 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้ง ท่ี ๑/2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 22 เพ่ือประโยชนของการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตาม
มาตร 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบานถอน  ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน สมัยสามัญท่ี 4 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 

ดังนั้น  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.  2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕ 61 ขอ 22 เม่ือแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลบานถอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 

           (นายไพโรจน  พรหมพินิจ) 
    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 47110 

โทรศัพท 0 4270 4966 โทรสาร 0 4270 4967 

 

 



คํานํา 
 

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 1/2562 ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 

 

งานนโยบายและแผน 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 



สารบัญ 

หนา  
สวนท่ี  1 บทนํา  

๑. เหตุผลและความจําเปน          1 
๒. วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ฉบับท่ี 1/2562    1 

๓. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ฉบับท่ี 1/2562               2  

สวนท่ี  2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)     3 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562                                                                                                                 
 
สวนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)    4 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562        
            
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

การบริหารงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบทในพ้ืนท่ี ในชุมชน 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) ฉบับท่ี 1/2562 

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 สําหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานกุม และตําบลหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 

/3. ข้ันตอนการ... 
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๓. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับท่ี 1/2562 

  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 ฉบับท่ี 1/2562 พรอมท้ังแจงสภาองคการบริหาร

สวนตําบลบานถอนทราบ และใชเปนกรอบในการติดตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

             

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562 
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

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 20 31,124,000 - - - - 20 31,124,000

     1.4 แผนงานการเกษตร - - - - 3 1,500,000 2 1,000,000     2 1,000,000     7 3,500,000

รวม -       -              -        -                 23       32,624,000  2               1,000,000    2         1,000,000    27          34,624,000    

ป  2561 ป 2562 ป 2565 รวม 5  ป

-3-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

ยุทธศาสตร

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ป 2563 ป 2564



 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 4 ~ 
 

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 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
1 บานถอน (ถนนสายเสา
โรมัน ) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 1,500 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 
6,000 ตรม. ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 0.50 ม. 

- - 3,420,000 - - ระยะทางยาว 
1,500 ม. 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
1 บานถอน (นางกองศรี 
พรรื่นเริง – นางติ๋ม โยธี) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 800 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 
3,200 ตรม. ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 0.50 ม. 

- - 1,824,000 - - ระยะทางยาว 
800 ม. 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
1 บานถอน  
(นายประพันธ เขียวเชย – 
นายธัตธน พรรื่นเริง) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 3 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 200 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 600 
ตรม. ไหลทางลูกรังกวาง
ขางละ 0.50 ม. 

- - 339,000 - - ระยะทางยาว 
200 ม. 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 5 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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) 

4 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
2 บานหนามแทงใหญ 
(นายสมบัติ พิลาวงค – 
นายหนู ประกอบกิจ) 
 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 3 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 108.50 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 
325.50 ตรม. ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 ม. 

- - 184,000 - - ระยะทางยาว 
108.50 ม. 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
2 บานหนามแทงใหญ 
(นายวีระชัย วงษตา – 
นางกัลยา ชางสอน) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 3 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 400 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 
1,200 ตรม. ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 0.50 ม. 

- - 678,000 - - ระยะทางยาว 
400 ม. 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 2 บานหนาม
แทงใหญ (นางจอมสี พา
นะ – นายโสภา ศรีดี) 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 500 ม. พรอมฝา
ปดคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําเร็จรูป 

- - 1,000,000 - - ระยะทางยาว 
500 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
3 บานหนองตาล (นาง
ประหยัด ทําหยุด – นาย
คําหลา โอตาไสย) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 3 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 284 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 852 
ตรม. ไหลทางลูกรังกวาง
ขางละ 0.50 ม. 

- - 482,000 - - ระยะทางยาว 
284 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 6 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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) 

8 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
4 บานหนามแทงนอย 
(ศพด. หมูท่ี 4 – บานคํา
เจริญ หมูท่ี 5) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 2,500 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 
10,000 ตรม. ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 ม. 

- - 5,700,000 - - ระยะทางยาว 
2,500 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
4 บานหนามแทงนอย 
(ทางเขาวัดปาบานหนาม
แทง) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 3 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 230 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 690 
ตรม. ไหลทางลูกรังกวาง
ขางละ 0.50 ม. 

- - 400,000 - - ระยะทางยาว 
230 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางหอ
กระจายขาวประจํา
หมูบาน หมู 4 บานหนาม
แทงนอย 

กอสรางหอกระจาย
ขาวประจําหมูบาน 

กอสรางหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน ฐานกวาง 
1.20 ม.×1.20 ม. โครง
เหล็กสูง 12.00 ม. 

- - 200,000 - - หอกระจาย
ขาวเพ่ิมข้ึน 1 
แหง 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร
การบริการ
สาธารณะอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 

11 โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บาน
หนามแทงนอย (ศาลากระ
ประชาคม-ทางเขาวัดปา
บานหนามแทง) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 400 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 
1,600 ตรม.  

- - 640,000 - - ระยะทางยาว 
400 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 7 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
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) 

12 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
5 บานคําเจริญ 
(หลังศาลาประชาคม –  
นายสมนึก คมประเสริฐ) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 7,000 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 
2,800 ตรม. ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 0.50 ม. 

- - 1,596,000 - - ระยะทางยาว 
7,000 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางลาน
คอนกรีตศาลาประชาคม
หมูบาน หมูท่ี 5 บานคํา
เจริญ 

เพ่ือไวสําหรับใชจัด
กิจกรรมตางๆ 
รวมถึงไวสําหรับตาก
พืชผลทางการ
เกษตร 

เทลานคอนกรีต ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 
579.50 ตรม. 

- - 300,000 - - เทลาน
คอนกรีต
จํานวน 1 
แหง 

มีลานคอนกรีต
สําหรับใชจัด
กิจกรรมตางๆ 
และตากพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชาง 

14 โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 6 บานทุงปลา
ใหญ (นางรัตติยา  
ชนะมินทร – นายนัธกิต 
ลือเรื่อง) 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 700 ม. พรอมฝา
ปดคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําเร็จรูป 

- - 1,400,000 - - ระยะทางยาว 
700 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 8 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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) 

15 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
6 บานทุงปลาใหญ (ศาลา
ประชาคม – นส.วนิดา 
ปญญาวัน) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 3 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 111 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 333 
ตรม. ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 ม. 

- - 189,000 - - ระยะทางยาว 
111 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
8 บานทุงปลากัดนอย 
(ถนนสายบานทุงปลากัด
นอย – บานหนองบัวแพ ) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 1,500 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 6,000 
ตรม. ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 ม. 

- - 3,420,000 - - ระยะทางยาว 
1,500 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
9 บานโพธ์ิชัย (ทางเขาวัด
ศรีโพนสูง ) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 800 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 3,200 
ตรม. ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 ม. 

- - 1,824,000 - - ระยะทางยาว 
800 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 9 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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) 

18 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
9 บานโพธ์ิชัย (จากบาน
นางนวลศรี จารึกธรรม – 
นายคมกริช จารึกธรรม – 
ศพด. โพธ์ิชัย –  
นายยงยุทธ พรรื่นเริง) 

เพ่ือระบายนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 0.60 
ม. ยาว 800 ม. พรอมฝา
ปดคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําเร็จรูป 

- - 1,600,000 - - ระยะทางยาว 
800 เมตร 

ลดปญหานํ้าทวม
ขังบริเวณท่ีอยู
อาศัย และผิว
จราจร 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
10 บานโคกเจริญ (ซอยตรง
ขามครัวสามพ่ีนอง ) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 2,000 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 
8,000 ตรม. ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 ม. 

- - 4,560,000 - - ระยะทางยาว 
2,000 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
10 บานโคกเจริญ (ถนน
ทางเขาวัดคํานอย ) 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 600 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 
2,400 ตรม. ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ 0.50 ม. 

- - 1,368,000 - - ระยะทางยาว 
600 เมตร 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดสะดวก 

กองชาง 

จํานวน  20  โครงการ - - 31,124,000 - -    
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 10 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 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
ลนลําหวยแมมวน (จุดท่ี 
1) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางฝายนํ้าลน - - 500,000 - - มีฝายนํ้าลนใช
งานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 
2 โครงการกอสรางฝายนํ้า

ลนลําหวยแมมวน (จุดท่ี 
2) 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางฝายนํ้าลน - - 500,000 - - มีฝายนํ้าลนใช
งานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 
3 โครงการกอสรางฝาย

น้ําลนลําหวยวังเดือน
หา 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางฝายนํ้าลน - - - 500,000 - มีฝายนํ้าลนใช
งานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 

4 โครงการกอสรางฝายนํ้า
ลนลําหวยศาลา 

เพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

กอสรางฝายนํ้าลน - - 500,000 - - มีฝายนํ้าลนใช
งานเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าเพ่ือใช
ในการเกษตร 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 
5 โครงการขุดลอกรอบ

อางเก็บน้ําหนองบัวแพ 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

ขุดลอกรอบอางเก็บน้ํา
หนองบัวแพ 

- - - 500,000 - มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 

6 โครงการขุดลอกคลอง
รอบปาอนุรักษ 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองรอบปา
อนุรักษ 

- - - - 500,000 มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 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
เหวใหญ 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

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

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 

รวม 7 โครงการ   1,500,000 1,000,000 1,000,000    
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 

----------------------------------------- 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้ง ท่ี ๑/2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 22 เพ่ือประโยชนของการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตาม
มาตร 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบานถอน  ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน สมัยสามัญท่ี 4 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 

ดังนั้น  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.  2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕ 61 ขอ 22 เม่ือแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลบานถอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 

           (นายไพโรจน  พรหมพินิจ) 
    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 
 

 
 
 
 
 


	ประกาศ
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