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๒๕52  มาตรา 69/1  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
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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 และสถานการณดานการพัฒนาตามโครงสรางการแบง

งาน มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง

และในการบริหารงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบทในพ้ืนท่ี ในชุมชน และ

ประชาชนท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนาท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม และเพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาท่ีสอดคลองกับเหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง

แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 25645) โดยปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 

๒. วัตถุประสงคของการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 2/2563 

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 ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึง

ตองมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหมีเพียงพอตอจํานวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน

เชน ดานสาธารณสุข ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันภัยตางๆ ดานการศึกษา การบริการ

สาธารณะ และโครงสรางพ้ืนฐาน สําหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานถอน และตําบลหรือพ้ืนท่ี

ใกลเคียง 

 

/3. ข้ันตอนการ... 
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๓. ข้ันตอนการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ครั้งท่ี 2/2563 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

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

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

และใหใชขอความตอไปนี้แทน “ขอ 22 เพ่ือประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได โดยดําเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

เปลี่ยนแปลง สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวน

ตําบลพิจารณาตามมาตร 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 

ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจ

ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน

ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอนไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

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

รายละเอียดท่ีกลาวมาขางตนครบทุกข้ันตอนท่ีกําหนดไว และผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติและ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 พรอมท้ังแจงสภา

องคการบริหารสวนตําบลบานถอนทราบ และใชเปนกรอบในการติดตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

             

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2563 
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 - - - - - - 1 250,000 1 250,000 2 500,000

     1.2  แผนงานการเกษตร - - - - - - - - 2 3,300,000 2 3,300,000

รวม - - - - - - 1             250,000    3       3,550,000  4          3,800,000    

2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต และการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถิ่น

    2.3 แผนงานการศึกษา 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 100,000 1 100,000 5 290,000

    2.4 แผนงานสาธารณสุข 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 80,000 2 80,000 10 340,000

รวม 3        90,000      3         90,000        3        90,000      3             180,000    3       180,000    15        630,000      

5)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - 1 3,000 2 503,000 2 107,000 2 107,000 7 720,000

รวม -     - 1         - 2        503,000    2             107,000    2       107,000    7          720,000      

รวมทั้งสิ้น 3 90,000      4 93,000        5 593,000 6 537,000 8 3,837,000 26 5,150,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร

ป  2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5  ป



 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 4 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

รายการเดิม 
1 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวางภายในหมูบาน 
หมู 9 บานโพธ์ิชัย 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

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

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

การไฟฟา
อําเภอสวาง

แดนดิน 

รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการขยายเขตไฟฟา

สองสวางภายในหมูบาน 
หมู 9 บานโพธ์ิชัย 

เพ่ือเพ่ิมแสงสวาง
และความปลอดภัย 

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

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองชาง/ 
การไฟฟา

อําเภอสวาง
แดนดิน 

จํานวน 1 โครงการ - - - 250,000 250,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 5 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

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

รายการเดิม 
1 โครงการขุดลอกหนอง

เหวใหญ 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

ขุดลอกหนองเหว
ใหญ 

- - - - 500,000 มีการขุดลอก ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 

รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการขุดลอกหนอง

เหวใหญ 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

ขนาดกวาง 70 ม. ยาว 
118 ม. ลึก 4 ม. ขนาด
พ้ืนท่ี 30,114 ลบ.ม. 

- - - - 1,550,000 มีการขุดลอกขนาด
กวาง 70 ม. ยาว 
118 ม. ลึก 4 ม. 
ขนาดพ้ืนท่ี 30,114 
ลบ.ม. 

ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ 6 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 

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

รายการเดิม 
2 โครงการขุดลอกหนอง

คา 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

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

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 

รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
2 โครงการขุดลอกหนอง

คา 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ไหลของนํ้าในการทํา
เกษตรใหมีปริมาณ
เพียงพอ 

ขนาดกวาง 110 ม. 
ยาว 110 ม. ลึก 5 ม. 
ขนาดพ้ืนท่ี 34,356 
ลบ.ม. 

- - - - 1,750,000 มีการขุดลอกขนาด
กวาง 110 ม. ยาว 
110 ม. ลึก 5 ม. 
ขนาดพ้ืนท่ี 
34,356 ลบ.ม. 

ปริมาณนํ้าในการ
ทําเกษตรไหล
สะดวก 

กองชาง 
หนวยงาน

อ่ืน 

รวม 2 โครงการ - - - - 3,300,000    

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

~ 7 ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

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

2.3  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

รายการเดิม 
1 โครงการปองกันโรค

ไขเลือดออก 
เพ่ือลดอัตราปวย
ดวยโรคไขเลือดออก 

จัดใหมีการพนหมอกควัน
รอบตําบลบานถอน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ตําบลบาน
ถอนมีจํานวน
ผูปวยดวย
ไขเลือดออก
ลดลง 

ลดอัตราการปวย
ดวยโรค
ไขเลือดออก 

สํานักปลัด 

รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
1 โครงการปองกันโรค

ไขเลือดออกและโรคติดตอ
ท่ีนําโดยยุงเปนพาหะ 

เพ่ือลดอัตราปวย
ดวยโรคไขเลือดออก
และโรคติดตอท่ีนํา
โดยยุงเปนพาหะ 

จัดอบรมใหความรูในการ
ปองกันโรคไขเลือดออก
และโรคติดตอท่ีนําโดยยุง
เปนพาหะ และจัดหายา 
เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณท่ีใช
ในการปองกันและควบคุม
โรค รวมท้ังวัสดุหรือสิ่งของ
อ่ืนท่ีจําเปนใหเพียงพอใน
การใหบริการกับประชาชน
ในพ้ืนที 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ตําบลบาน
ถอนมีจํานวน
ผูปวยดวย
ไขเลือดออก
และโรคติดตอ
ท่ีนําโดยยุง
เปนพาหะ
ลดลง 

ลดอัตราการปวย
ดวยโรค
ไขเลือดออกและ
โรคติดตอท่ีนํา
โดยยุงเปนพาหะ 

สํานักปลัด 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

~ 8 ~ 
 

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 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

รายการเดิม 
2 โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 

ฉีดวัคซีนปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราการแพร 
ระบาดโรค
ลดลง 

สามารถควบคุม
การแพรระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บาได 

สํานักปลัด 

รายการท่ีเปลี่ยนแปลง 
2 โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร .สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัติยราช
นาร ี

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 

ฉีดวัคซีนปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

30,000 30,000 30,000 50,000 50,000 อัตราการแพร 
ระบาดโรค
ลดลง 

สามารถควบคุม
การแพรระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บาได 

สํานักปลัด 

รวม 2 โครงการ 60,000 60,000 60,000 80,000 80,000    
 
 



~ ๙ ~ 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

รายการเดิม 
๑ แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ  ครุภณัฑ

สํานักงาน 
โตะพับอเนกประสงคขาพับ โครงสราง
เปนสแตนเลสแทท้ังตัว ขนาด 
75x180x75 ซม. จํานวน 20 ตัว 

- - 88,000 - - สํานัก 
งานปลัด 

 
รายการท่ีเปล่ียนแปลง 
๑ แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 
ครุภณัฑ  ครุภณัฑ

สํานักงาน 
โตะพับอเนกประสงคขาพับ โครงสราง
เปนสแตนเลสแทท้ังตัว ขนาด 
75x180x75 ซม. จํานวน 30 ตัว 

- - 100,000 - - สํานัก 
งานปลัด 

 
รวม - - 100,000 - -  

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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