
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า 2 

 

            2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

709,000 

 
 

3 

 
 

15,933,000 

 
 

5 

 
 

16,642,000 
รวม - - - - - - 2 709,000 3 15,933,000 5 16,642,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 2 709,000 3 15,933,000 5 16,642,000 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า 3 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความเดิม (หน้า 5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563 
3 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน  
หมู่ที่ 1 
 

1. เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ใน
สภาพด ี
2. เพื่อป้องกันรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

- รายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านละเลิงพิมาน 
ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่าน
นอกก าหนด 
- ติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอกก าหนด 

- - 
 

- 
 

156,000 100,000 จ านวน
อาคารที่
ปรับปรุง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพ
สมบูรณ์สามารถ
ใช้งานได้
ตามปกติ เพิ่ม
ความปลอดภัย
ให้แก่ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า 4 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความเดิม (หน้า 5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563 เปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2563 เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ด าเนินการจริง 
3 โครงการปรับปรุงต่อเติม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิง
พิมาน หมู่ที่ 1 
 

1. เพื่อปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่
ในสภาพด ี
2. เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 

- รายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิง
พิมาน ตามแบบท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอกก าหนด 
- ติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอกก าหนด 

   300,000  จ านวน
อาคารที่
ปรับปรุง 
ต่อเติม 
 

ท าให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสถานท่ี
เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
และเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า 5 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความเดิม (หน้า 6) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563 
4 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 
 

1. เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ใน
สภาพด ี
2. เพื่อป้องกันรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

- รายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านด่านนอก ตาม
แบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก
ก าหนด 
- ติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอกก าหนด 

- - 
 

- 
 

171,000 100,000 จ านวน
อาคารที่
ปรับปรุง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพ
สมบูรณ์สามารถ
ใช้งานได้
ตามปกติ เพิ่ม
ความปลอดภัย
ให้แก่ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า 6 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความเดิม (หน้า 6) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563 เปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2563 เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ด าเนินการจริง 
4 โครงการปรับปรุงต่อเติม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอก 
หมู่ที่ 4 
 

1. เพื่อปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่
ในสภาพด ี
2. เพื่อให้มีสถานท่ี
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 

- รายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่าน
นอก ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่าน
นอกก าหนด 
- ติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอกก าหนด 

   409,000  จ านวน
อาคารที่
ปรับปรุง 
ต่อเติม 
 

ท าให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสถานท่ี
เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
และเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า 7 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความเดิม (หน้า 4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  
สายศาลาบนไปทางทิศใต้ –  
หนองละมั่ง 
หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก 
 

1. เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มาได้
สะดวก 
 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 
 

2,211,000 
 

2,211,000 - 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 
 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ
 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า 8 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความเดิม (หน้า 4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563 เหตุผล แก้ไขสายทาง เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ด าเนินการจริง 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  
สายด่านนอก – หนองละมั่ง 
 

1. เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
ได้สะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
สายด่านนอก – หนอง
ละมั่ง หมู่ที่ 4  
บ้านด่านนอก 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,000 ตารางเมตร  

    4,637,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 
 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า 9 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความเดิม (หน้า 6) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  
สายโรงเรียนบ้านละเลิงพิมานไป
ทางทิศใต้ – หนองปลาซิว 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวบ่อ 
 

1. เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มาได้
สะดวก 
 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 
 

6,635,000 
 

6,635,000 - 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 
 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ
 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า 10 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความเดิม (หน้า 6) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563 เหตุผล แก้ไขสายทาง งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ด าเนินการจริง 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  
สายโรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน – 
หนองปลาซิว 
 
 

1. เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มาได้
สะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
สายโรงเรียนบ้านละเลิง
พิมาน – หนองปลาซิว 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวบ่อ 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
12,000 ตารางเมตร  

    6,935,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 
 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า 11 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความเดิม (หน้า 110) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  
สายถนนหลวง 2148 ไปทาง
ทิศใต้ – ละเลิงยายม ี
หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก 
 

1. เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มาได้
สะดวก 
 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 
 

480,000 
 

480,000 480,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 
 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ
 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า 12 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ข้อความเดิม (หน้า 110) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2563 เหตุผล แก้ไขสายทาง เป้าหมาย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับที่ด าเนินการจริง 
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  
ถนนหลวงหมายเลข 2148 – 
ละเลิงยายมี 
 

1. เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป-มา
ได้สะดวก 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ถนนหลวงหมายเลข 
2148 – ละเลิงยายมี 
หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,880.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,520 ตารางเมตร  

    4,361,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 
 

ท าให้การ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหต ุ
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563 หน้า 13 

 

 

 

 

 

 


