
 
 
 
 

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

----------------------------------------- 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แกไข ครั้ง ท่ี  ๑/256 2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕ 61  ขอ 21 การแกไข
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน และนายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอนไดอนุมัติ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งท่ี 1/2562  เปนท่ีเรียบรอยแลว  

     ดังนั้น  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งท่ี 1/2562 ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕ 61 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ิ น
ประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจง หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศ ให
ประชาชนรับทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช เพ่ือใชเปน แนวทางในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลบานถอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 
 

           (นายไพโรจน  พรหมพินิจ) 
    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

แกไข 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  และองคการบริหารสวนตําบลบาน
ถอน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 เพ่ือให
แผนพัฒนาทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดย
นําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินไปจัดทํางบประมาณตามปท่ีกําหนดไว กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีความจําเปนและเพ่ือแกไขปญหาในการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนใหเปนอํานาจ
ของผูบริหารทองถ่ินในการแกไขปท่ีจะดําเนินการตามโครงการพัฒนาท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีความ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนของระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  แกไข ครั้งท่ี 1/2562 เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
2565) แกไข ครั้งท่ี 1/2562 ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
 



สารบัญ 

หนา  
สวนท่ี  1 บทนํา  

๑. เหตุผลและความจําเปน          1 
๒. วัตถุประสงคของการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)    1 

๓. ข้ันตอนการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)            1  

สวนท่ี  2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) แกไข ครั้งท่ี 1/2562 2  
                                                                                                                
สวนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)    3  
แกไข ครั้งท่ี 1/2562        
            
สวนท่ี 4  
บัญชีครุภัณฑ แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  แกไข ครั้งท่ี 1/2562   8
            
            
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี  ๑ 

บทนํา 

๑. เหตุผลและความจําเปน 
 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 

พ.ศ. 2565) เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 และใชเปนกรอบในการจดัทํางบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณรายจายจากเงินสะสม นั้น 

  เนื่องดวยปจจุบันการพัฒนาองคกร และสถานการณดานการพัฒนาตามโครงสรางการแบง

งาน มีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานจํานวนบุคลากรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอ

ระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และในการบริหารงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับ

สภาวการณหรือบริบทในพ้ืนท่ีของชุมชน และประชาชนท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการ

พัฒนาท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมาก

ท่ีสุด อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบลบานถอนยังขาดวัสดุอุปกรณครุภัณฑ ท่ีตองใชในการปฏิบัติงานประจํา 

จึงมีความจําเปนตองแกไข ปท่ีดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ /ครุภณัฑในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 

– พ.ศ. 2565) ใหสอดคลองกับ การพัฒนา  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

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

๒. วัตถุประสงคของการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ครั้งท่ี 1/2562 

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

2565) มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 

  2.2 เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ

รัฐบาลท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

  2.3 ความจําเปนในดานการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช

ใหมีเพียงพอตอการบริการประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน เชน ดานสาธารณสุข ดานความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน การปองกันภัยตางๆ การบริการสาธารณะ และโครงสรางพ้ืนฐาน สําหรับบริการประชาชน

ในพ้ืนท่ีตําบลบานถอน หรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

๓. ข้ันตอนการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ครั้งท่ี 1/2562 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของ

ผูบริหารทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

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

ผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แกไข ครั้งท่ี 

1/2562 เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ

งบประมาณ รายจายจากเงินสะสมตอไป 



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 - - - - 4 26,853,800 - - - - 4 26,853,800

3)  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน การรักษา
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

     3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - 1 150,000 - - 1 150,000 1 150,000 3 450,000

รวม -       -              1           150,000         4         26,853,800  1               150,000       1         150,000       7            27,303,800    

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร

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



3 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 1/2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

ก.ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี, 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน , 5 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต. บานถอนท่ี  3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

(บาท) 
256๕ 

(บาท) 

รายการเดิม 
๑ โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ  
อปพร. 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
สมาชิก อปพร. ใน
การปองกันภัย ฯ 

อปพร. ในเขตตําบล
บานถอน 

- - 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
อบรมรอยละ 
70 

อปพร. 

ปฏิบัติงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

รายการท่ีแกไข 
๑ โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ  
อปพร. 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
สมาชิก อปพร. ใน
การปองกันภัย ฯ 

อปพร. ในเขตตําบล
บานถอน 

- 150,000 - 150,000 150,000 ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม
อบรมรอยละ 
70 

อปพร. 

ปฏิบัติงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

รวม จํานวน 1 โครงการ - 150,000 - 150,000 150,000    

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



4 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 1/2562 

สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

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

รายการเดิม 
๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

PARA ASPHALT 
CONCRETE ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนตปรับปรุงดวย
ยางพารา (นํ้ายางพารา) 
ถนน สายบานหนองตาล 
หมูที่ 3 ถึง บานถอน หมูที่ 
1 

เพื่อใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร  

- 9,237,400 - - - ระยะทาง 
2,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจ
และความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอื่น 

รายการท่ีแกไข 
๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

PARA ASPHALT 
CONCRETE ชั้นพ้ืนทางดิน
ซีเมนตปรับปรงุดวยยางพารา 
(นํ้ายางพารา) ถนน สายบาน
หนองตาล หมูท่ี 3 ถึง บาน
ถอน หมูท่ี 1 

เพื่อใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร  

- - 9,237,400 - - ระยะทาง 
2,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจ
และความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอื่น 

แบบ ผ. ๐๒/1 



5 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 1/2562 

สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

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

รายการเดิม 
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

PARA ASPHALT 
CONCRETE ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนตปรับปรุงดวย
ยางพารา (นํ้ายางพารา) 
ถนนสายบานถอน หมูที่ 1 
ถึง บานคําเจริญ หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร  

- 9,237,400 - - - ระยะทาง 
2,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจ
และความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอื่น 

รายการท่ีแกไข 
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

PARA ASPHALT 
CONCRETE ชั้นพื้นทางดิน
ซีเมนตปรับปรุงดวย
ยางพารา (นํ้ายางพารา) 
ถนนสายบานถอน หมูที่ 1 
ถึง บานคําเจริญ หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร  

- - 9,237,400 - - ระยะทาง 
2,000 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจ
และความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงานอื่น 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 1/2562 

สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

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

รายการเดิม 
3 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนามแทงใหญ หมูท่ี 2 ถึง
บานคําเจริญ หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 4,275,000 - ระยะทาง 
1,500 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจ
และความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 

รายการท่ีแกไข 
3 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนามแทงใหญ หมูท่ี 2 ถึง
บานคําเจริญ หมูท่ี 5 

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 4,275,000 - - ระยะทาง 
1,500 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจ
และความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 1/2562 

สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

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

รายการเดิม 
4 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองตาล หมูท่ี 3 ถึงบาน
โคกเจริญ หมูท่ี 10  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - 4,104,000 - ระยะทาง 
1,800 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจ
และความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 

รายการท่ีแกไข 
4 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองตาล หมูท่ี 3 ถึงบาน
โคกเจริญ หมูท่ี 10  

เพ่ือใหประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดสะดวก 

กวาง 4 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 4,104,000 - - ระยะทาง 
1,800 เมตร 

เกิดการ
เจริญเติบโตทาง 
ดานเศรษฐกิจ
และความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนสง 

กองชาง/ 
หนวยงาน

อ่ืน 

รวม จํานวน 4 โครงการ - - 26,853,800 - -    

แบบ ผ. ๐๒/1 
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 บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  แกไข ครั้งท่ี ๑/2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับ ผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

รายการเดิม 
1 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถยนตสวนกลางจํานวน ๑คัน 
รถบรรทุก (ดีเซล) 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
-ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมตํากวา 2,400 

ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต แบบดับเบิ้ลแค็บ
ฯลฯ 

- - - 814,000 - สํานัก 

งานปลัด 

 

รายการท่ีแกไข 
1 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

รถยนตสวนกลางจํานวน ๑คัน 
รถบรรทุก (ดีเซล) 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
-ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมตํากวา 2,400 

ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต แบบดับเบิ้ลแค็บ
ฯลฯ 

- 814,000 - - - สํานัก 

งานปลัด 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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 บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  แกไข ฉบับท่ี ๑/2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับ ผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

รายการเดิม 
2 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ คาครุภัณฑ
ดับเพลิง 
 

แทนปนฉีดน้ําดับเพลิงพรอมหัวฉีด
สําหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง 

- - 28,000 - - สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

รายการท่ีแกไข 
2 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ คาครุภัณฑ
ดับเพลิง 
 

แทนปนฉีดน้ําดับเพลิงพรอมหัวฉีด
สําหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง 

- 28,000 - - - สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

รายการเดิม 
3 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ คาครุภัณฑ
ดับเพลิง 
 

ขอตอทางแยกสงน้ําดับเพลิง ชนิดสวม
เร็วขนาด 2.5 นิ้ว 

- - 10,000 - - สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

รายการท่ีแกไข 
3 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ คาครุภัณฑ
ดับเพลิง 
 

ขอตอทางแยกสงน้ําดับเพลิง ชนิดสวม
เร็วขนาด 2.5 นิ้ว 

- 10,000 - - - สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  แกไข ฉบับท่ี ๑/2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับ ผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

รายการเดิม 
4 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ คาครุภัณฑ
ดับเพลิง 
 

ขอตอทอทางจายน้ําสองหูเกลียวใน
ชนิดสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 2 

อัน 

- - 5,600 - - สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

รายการท่ีแกไข 
4 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ คาครุภัณฑ
ดับเพลิง 
 

ขอตอทอทางจายน้ําสองหูเกลียวใน
ชนิดสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 2 

อัน 

- 5,600 - - - สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 

รายการเดิม 
5 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
กอสราง 

เลื่อยโซยนต ขนาด 4.5 แรงมา - - 15,000 - - สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 
รายการท่ีแกไข 
5 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
กอสราง 

เลื่อยโซยนต ขนาด 4.5 แรงมา - 15,000 - - - สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  แกไข ฉบับท่ี ๑/2562 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับ ผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

รายการเดิม 
6 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
ครุภณัฑ คาครุภัณฑ

การเกษตร 
เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง  - - 59,000 59,000 - สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 
รายการท่ีแกไข 
6 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
ครุภณัฑ คาครุภัณฑ

การเกษตร 
เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง  - 59,000 - 59,000 - สํานักปลัด 

(งานปองกัน) 
รวม - 931,600 - 59,000 -  

 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

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

----------------------------------------- 
ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แกไข ครั้ง ท่ี  ๑/256 2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕ 61  ขอ 21 การแกไข
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน และนายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอนไดอนุมัติ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งท่ี 1/2562  เปนท่ีเรียบรอยแลว  

     ดังนั้น  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข ครั้งท่ี 1/2562 ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕ 61 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ิ น
ประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจง หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศ ให
ประชาชนรับทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช เพ่ือใชเปน แนวทางในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลบานถอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 
 

           (นายไพโรจน  พรหมพินิจ) 
    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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