
 
 
 
 

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

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

๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  ๑/2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 22 เพ่ือประโยชนของการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตร 
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และสภาองคการบริหารสวนตําบล
บานถอนไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 ในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน สมัยสามัญท่ี 4 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 

ดังนั้น  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 22 เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บานถอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 

           (นายไพโรจน  พรหมพินิจ) 
    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  
( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1/2561 

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) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน
ท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 

 
 

งานนโยบายและแผน  
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 



สารบัญ 

         หนา  
สวนท่ี  1 บทนํา  

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

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

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

ตองมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหมีเพียงพอตอจํานวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน

เชน ดานสาธารณสุข ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันภัยตางๆ ดานการศึกษา การบริการ

สาธารณะ และโครงสรางพ้ืนฐาน สําหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานกุม และตําบลหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 

/3. ข้ันตอนการ... 
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๓. ข้ันตอนการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับท่ี 1/2562 

  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 ฉบับท่ี 1/2562 พรอมท้ังแจงสภา

องคการบริหารสวนตําบลบานถอนทราบ และใชเปนกรอบในการติดตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

             

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลง 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 - - - - 8 5,529,000 - - - - 8 5,529,000

รวม -       -              -        -                 8         5,529,000    -            -               -      -               8            5,529,000      

ป  2561 ป 2562 ป 2565 รวม 5  ป

-3-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

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

ยุทธศาสตร

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ป 2563 ป 2564



 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๔ ~ 
 

แบบ ผ.02 

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) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เหตุผลความ
จําเปน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

รายการเดิม เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
และปริมาณ
งาน ให
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประชาชน 

1 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 3 บาน

หนองตาลพรอมฝาปด 

หนาโรงเรียนบาน

หนองตาล 

เพ่ือระบายนํ้า

และแกไขปญหา

นํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 

0.60 ม. ยาว 

250 ม. พรอมฝา

ปด 

- - - - 500,000 ระยะทางยาว 

250 เมตร 

ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

บริเวณท่ีอยู

อาศัย และ

ผิวจราจร 

กองชาง 

รายการท่ีเปล่ียนแปลง 

1 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู 3  

บานหนองตาล (นาย

สายันต ยิ่งยืน – นางบ้ี 

สากระโทก) 

เพ่ือระบายนํ้า

และแกไขปญหา

นํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 

0.60 ม. ยาว 

500 ม. พรอมฝา

ปดคอนกรีตเสริม

เหล็กสําเร็จรูป 

- - 1,000,000 - - ระยะทางยาว 

500 เมตร 

ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

บริเวณท่ีอยู

อาศัย และ

ผิวจราจร 

กองชาง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๕ ~ 
 

แบบ ผ.02 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เหตุผลความ
จําเปน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

รายการเดิม เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
และปริมาณ
งาน ให
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประชาชน 

2 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 3 บานหนองตาล 

เสนทางจากหอแมนาง

คําถึงลําหวย 

เพ่ือใหประชาชน

สามารถสัญจรไป 

– มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 

200 ม. หนา 

0.15 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทางยาว 

200 เมตร 

ประชาชน

สามารถ

สัญจรไป – 

มา ได

สะดวก 

กองชาง 

รายการท่ีเปล่ียนแปลง 

2 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 3 บานหนองตาล 

เสนทางจากหอแมนาง

คําถึงลําหวย 

เพ่ือใหประชาชน

สามารถสัญจรไป 

– มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 

118 ม. หนา 

0.15 ม. ปริมาณ

คอนกรีตไมนอย

กวา 472 ตรม. 

- - 278,000 - - ระยะทางยาว 

118 เมตร 

ประชาชน

สามารถ

สัญจรไป – 

มา ได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๖ ~ 
 

แบบ ผ.02 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เหตุผลความ
จําเปน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

รายการเดิม เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
และปริมาณ
งาน ให
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประชาชน 

3 โครงการกอสรางหอ

กระจายขาวประจํา

หมูบาน หมู 5 บานคํา

เจริญ 

กอสรางหอ

กระจายขาว

ประจําหมูบาน 

กอสรางหอ

กระจายขาว

ประจําหมูบาน 

- - - - 200,000 หอกระจาย

ขาวเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดรับ

ทราบขอมูล

ขาวสารการ

บริการ

สาธารณะ

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

รายการท่ีเปล่ียนแปลง 

3 โครงการกอสรางหอ

กระจายขาวประจํา

หมูบาน หมู 5 บานคํา

เจริญ 

กอสรางหอ

กระจายขาว

ประจําหมูบาน 

กอสรางหอ

กระจายขาว

ประจําหมูบาน 

ฐานกวาง 1.20 

ม.×1.20 ม. โครง

เหล็กสูง 12 ม. 

- - 200,000 - - หอกระจาย

ขาวเพ่ิมข้ึน 1 

แหง 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดรับ

ทราบขอมูล

ขาวสารการ

บริการ

สาธารณะ

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๗ ~ 
 

แบบ ผ.02 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เหตุผลความ
จําเปน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

รายการเดิม เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
และปริมาณ
งาน ให
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประชาชน 

4 โครงการกอสรางหอ

กระจายขาวประจํา

หมูบาน หมู 9 บาน

โพธ์ิชัย 

กอสรางหอ

กระจายขาว

ประจําหมูบาน 

กอสรางหอกระจาย

ขาวประจําหมูบาน 

- - - 200,000 - หอกระจาย

ขาวเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดรับ

ทราบขอมูล

ขาวสารการ

บริการ

สาธารณะ

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

รายการท่ีเปล่ียนแปลง 

4 โครงการกอสรางหอ

กระจายขาวประจํา

หมูบาน หมู 9 บาน

โพธ์ิชัย 

กอสรางหอ

กระจายขาว

ประจําหมูบาน 

กอสรางหอกระจาย

ขาวประจําหมูบาน 

ฐานกวาง 1.20 ม. 

×1.20 ม. โครง

เหล็กสูง 12 ม. 

- - 200,000 - - หอกระจาย

ขาวเพ่ิมข้ึน 1 

แหง 

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดรับ

ทราบขอมูล

ขาวสารการ

บริการ

สาธารณะ

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๘ ~ 
 

แบบ ผ.02 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เหตุผลความ
จําเปน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

รายการเดิม เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
และปริมาณ
งาน ให
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประชาชน 

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู หมู 6 บานทุงปลา

กัดใหญ 

เพ่ือใหประชาชน

สามารถสัญจรไป 

– มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 

200 ม. หนา 0.15 

ม. 

- - - 500,000 - ระยะทางยาว 

200 เมตร 

ประชาชน

สามารถ

สัญจรไป – 

มา ได

สะดวก 

กองชาง 

รายการท่ีเปล่ียนแปลง 

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู หมู 6 บานทุงปลา

กัดใหญ (นายจันทา 

โนนสีจันทร) 

เพ่ือใหประชาชน

สามารถสัญจรไป 

– มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 

132 ม. หนา 0.15 

ม. ปริมาณคอนกรีต

ไมนอยกวา 528 

ตรม. 

- - 311,000 - - ระยะทางยาว 

200 เมตร 

ประชาชน

สามารถ

สัญจรไป – 

มา ได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๙ ~ 
 

แบบ ผ.02 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เหตุผลความ
จําเปน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

รายการเดิม เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
และปริมาณ
งาน ให
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประชาชน 

6 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมฝา

ปด หมู 7 บานหนอง

บัวแพ 

เพ่ือระบายนํ้า

และแกไขปญหา

นํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 

0.60 ม. ยาว 200 

ม.  

- - - - 500,000 ระยะทางยาว 

200 เมตร 

ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

บริเวณท่ีอยู

อาศัย และ

ผิวจราจร 

กองชาง 

รายการท่ีเปล่ียนแปลง 

6 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคอนกรีต

เสริม หมูท่ี 7 บาน

หนองบัวแพ  

(นายสํารวย บาลี – 

นายทองพล แสนมิตร 

– นายมล สารบุตรดี) 

เพ่ือระบายนํ้า

และแกไขปญหา

นํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 

0.60 ม. ยาว 600 

ม. พรอมฝาปด

คอนกรีตเสริมเหล็ก

สําเร็จรูป 

- - 1,200,000 - - ระยะทางยาว 

600 เมตร 

ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

บริเวณท่ีอยู

อาศัย และ

ผิวจราจร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๑๐ ~ 
 

แบบ ผ.02 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เหตุผลความ
จําเปน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

รายการเดิม เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
และปริมาณ
งาน ให
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประชาชน 

7 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 

7 บานหนองบัวแพ 

เพ่ือใหประชาชน

สามารถสัญจรไป 

– มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม. ยาว 

200 ม. หนา 

0.15 ม. 

- - - - 500,000 ระยะทางยาว 

200 เมตร 

ประชาชน

สามารถ

สัญจรไป – 

มา ได

สะดวก 

กองชาง 

รายการท่ีเปล่ียนแปลง 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
7 บานหนองบัวแพ 
 (จุดท่ี 1 จากบาน 
นายสมพงษ อาวรสาร  
จุดท่ี 2 จากบาน 
นายเสกสรรค แสวงชัย 
จุดท่ี 3 จากบาน 
นายเอกราช ศักดิ์เทวิน) 

เพ่ือใหประชาชน

สามารถสัญจรไป 

– มา ไดสะดวก 

กวาง 4 ม.  

ยาว 500 ม.  

หนา 0.15 ม. 

ปริมาณคอนกรีต

ไมนอยกวา 

2,000 ตรม. 

- - 1,140,000 - - ระยะทางยาว 

500 เมตร 

ประชาชน

สามารถ

สัญจรไป – 

มา ได

สะดวก 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑/2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

~ ๑๑ ~ 
 

แบบ ผ.02 

1.2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

เหตุผลความ
จําเปน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

รายการเดิม เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
และปริมาณ
งาน ให
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประชาชน 

8 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก พรอมฝาปด หมู 8 

บานทุงปลากัดนอย หนา

บานนายอําพร ลือเรื่อง

ถึงบานทุงปลากัดใหญ 

เพ่ือระบายนํ้า

และแกไขปญหา

นํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 

0.60 ม. ยาว 

250 ม. พรอมฝา

ปด 

- - - - 500,000 ระยะทางยาว 

250 เมตร 

ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

บริเวณท่ีอยู

อาศัย และ

ผิวจราจร 

กองชาง 

รายการท่ีเปล่ียนแปลง 

8 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู 8 บานทุงปลา

กัดนอย (จากบาน 

นายวิมั่น ศิริบุตร –  

นายประหยัด ลามะลา – 

นางอนัญพร สมสรอย ) 

เพ่ือระบายนํ้า

และแกไขปญหา

นํ้าทวม 

กวาง 0.60 ม. สูง 

0.60 ม. ยาว 

600 ม. พรอมฝา

ปดคอนกรีตเสริม

เหล็กสําเร็จรูป 

- - 1,200,000 - - ระยะทางยาว 

600 เมตร 

ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

บริเวณท่ีอยู

อาศัย และ

ผิวจราจร 

กองชาง 

รวมจํานวน 8 โครงการ - - 5,529,000 - -     

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

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

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

๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี  ๑/2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 22 เพ่ือประโยชนของการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตร 
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และสภาองคการบริหารสวนตําบล
บานถอนไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 ในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน สมัยสามัญท่ี 4 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 

ดังนั้น  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 22 เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บานถอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 

           (นายไพโรจน  พรหมพินิจ) 
    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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