
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ

 

 
 
 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
------------------------------------------ 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
ข้อ 22/1 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนา  
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ ยนแปลง ฉบับที่  3 ขององค์การบริหารส่ วนต าบลโนนแดง  
ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

                (นายโกฎ  โลมบุตร)  
                 นายยกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ค าน า 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ดังนั้น จึงได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3 
ในครั้งนี้ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ผ.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ. 01

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานการสาธารณปูโภคสาธารณปูการ

   1.1 แผนงานอสุาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  - - 6            1,401,000   - - 6            1,401,000  

รวม  -  -  -  -           -   -           6            1,401,000   - - 6            1,401,000  
รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -           -   -           6            1,401,000   - - 6            1,401,000  

1

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ฉบับที ่3

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จงัหวัดชยัภมูิ

รวม 5 ป ี

ยทุธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

การสาธารณปูโภค สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เดิม 
 
 

 
 
 
 
  
 



 
หลักการและเหตุผล 

 

        ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงสีชุมชน 
ถึงถนนชลประทานชีบน หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 49 ข้อที่ 4 ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเดิม  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสีชุมชน ถึงถนนชลประทานชีบน หมู่ 

ที่ 1 บ้านโนนแดง 
        เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงสีชุมชน ถึงถนนชลประทาน

ชีบน หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง 

 เนื่องจากชื่อโครงการและสถานที่ด าเนินการไม่ตรงกับพ้ืนที่ด าเนินการจึงเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพ้ืนที่ด าเนินการ 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

                                                                          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2                      เดิม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากโรงสีชุมชน ถงึถนน

ชลประทานชบีน หมู่ที่ 1

บ้านโนนแดง  

เพื่อใหมี้ถนนสัญจรไป 

มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 

140.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพืน้ท่ีคอนกรตีไม่

น้อยกว่า 700.00 ตาราง

เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้าง

ละ 0.10 เมตร พร้อมติด

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดตามประมาณ

การราคาอบต.โนนแดง) 

- - - 350,000 - ถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

จ านวน ๑ เส้น 

 

ประชาชนมี

ถนน คสล. 

สัญจรไป มา 

ได้สะดวก 

 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

49 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

                                                                          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3                       

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

หลังโรงสชีุมชน ถึงถนน

ชลประทานชบีน หมู่ที่ 1

บ้านโนนแดง  

เพื่อใหมี้ถนนสัญจรไป 

มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 

140.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพืน้ท่ีคอนกรตีไม่

น้อยกว่า 700.00 ตาราง

เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้าง

ละ 0.10 เมตร พร้อมติด

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดตามประมาณ

การราคาอบต.โนนแดง) 

 

 

- - - 350,000 - ถนน คสล.เพิ่มข้ึน 

จ านวน ๑ เส้น 

 

ประชาชนมี

ถนน คสล. 

สัญจรไป มา 

ได้สะดวก 

 

กองช่าง 

 

 

 

 

49 

แบบ ผ.๐๒ 



 
หลักการและเหตุผล 

 

        ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย
บ้านนางสมจิตร ถึง บ้านนายแมน  ข าเขว้า หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 53 ข้อที่ 17 เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดจากการลงรายละเอียด
ประมาณราคาในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 จึงขอแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 

       เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  

507.80 พร้อมตีเส้นจราจร ตารางเมตร พร้อมติดป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณ
การราคา อบต.โนนแดง) 

  เปลี่ยนแปลงเป็น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  

376 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
 พิกัดจุดเริ่มต้น 15.781712,101.900461  
 พิกัดจุดสิ้นสุด 15,780535,101.900023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2                 เดิม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิี่ ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยนื  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยาง Asphaltic 

Concrete สายบ้าน 

นางสมจิตร ถึงบ้าน 

นายแมน ข าเขวา้ 

 หมูท่ี่ 4 บ้านเจรญิผล 

เพื่อให้มถีนนสัญจร

ไป มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 116.00 เมตร หนา 

0.04 เมตร พืน้ท่ีก่อสร้างไม่

นอ้ยกว่า 507.80 พร้อมตี

เส้นจราจร ตารางเมตร  

พร้อมตดิป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

(รายละเอยีดตามประมาณ

การราคา อบต.โนนแดง) 

- - - 128,000 - ถนน คสล.

เพิ่มขึ้น จ านวน 

๑ เส้น 

 

ประชาชนมี

ถนน คสล. 

สัญจรไป มา 

ได้สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน 

ถนนแอสฟัสติกส ์สาย

ร้านคา้ชุมชน-(สายหลัง

หมูบ้่าน) บา้นนางบุตรต ิ

หมูท่ี่ 4 

เพื่อให้มถีนนสัญจร

ไป มา ได้สะดวก 

ขนาดด าเนนิการ กว้าง 

4.00 ม. ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.05 ม. 

    300,000 ถนน คสล.

เพิ่มขึ้น จ านวน 

๑ เส้น 

 

ประชาชนมี

ถนน คสล. 

สัญจรไป มา 

ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิี่ ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยนื  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยาง Asphaltic 

Concrete สายบ้าน 

นางสมจิตร ถึงบ้าน 

นายแมน ข าเขวา้ 

 หมูท่ี่ 4 บ้านเจรญิผล 

เพื่อให้มถีนนสัญจร

ไป มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรอืมีพืน้ท่ี

ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 376 ตาราง

เมตร พรอ้มตเีส้นจราจรและติดต้ัง

ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  

พกิัดจุดเร่ิมตน้ 

15.781712,101.900461  

พกิัดจุดสิ้นสุด 

15,780535,101.900023 

 

- - - 128,000 - ถนน คสล.

เพิ่มขึ้น จ านวน 

๑ เส้น 

 

ประชาชน

มถีนน 

คสล. 

สัญจรไป 

มา ได้

สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ.๐๒ 



 
หลักการและเหตุผล 

 

        ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพฑูรฒ์  นันทะพล ถึง สามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 61 ข้อที่ 42 เนื่องจาก
รายละเอียดประมาณการราคาไม่เป็นไปตามสภาพพ้ืนที่ด้าเนินการ จึงขอแก้ไขรายละเอียดเป้าหมายพ้ืนที่
ด้าเนินการ ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เดิม 
 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดป้าย
โครงการจ้านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยด้าเนินการดังนี้ 
1) ขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 4 จุด พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 
2) รางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 12 เมตร หนา 0.1 เมตร  

พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  
3) ลอกดินตะกอนในร่องระบายน้้า (ขนทิ้ง) ยาว 340 เมตร 
4) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลป์วาไนซ์ หนา 4 มม.)  

จ้านวน 16 ฝา  
5) ป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น  15.782041,101.903201 
พิกัดจุดสิ้นสุด   15.780994,101.903325 

 
 
 
 
 

 
 

 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

                             แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่2                       เดิม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ

 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิี่ ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยนื  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

41 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านนายไพบูรณ์ ถนอม

สัตย์ – ทางแยกไปหนองอ้ม  

หมู่ที่ 9 

เพื่อใหมี้ถนนสัญจร

ไป มา ได้สะดวก 

ขนาดด าเนินการ กว้าง 4.00 

ม. ยาว 200.00 ม. หนา 

0.15 ม. 

- - - 413,000 - ถนน คสล.

เพิ่มข้ึน จ านวน 

1 เส้น 

ประชาชนมี

ถนน คสล. 

สัญจรไป มา 

ได้สะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการขยายถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กและ

ปรับปรุงรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านนายไพฑูรย ์นันทะพล 

ถึงสามแยกศาลา

ประชาคม หมู่ท่ี 9  

บ้านทรัพย์เจรญิ 

เพื่อให้มถีนนสัญจร

ไป มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.25-

0.50 เมตร ยาว 340.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมตดิป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

(รายละเอยีดตามประมาณ

การราคา อบต.โนนแดง) 

- - - 100,000 - ถนน คสล.

เพิ่มขึ้น จ านวน 

1 เส้น 

ประชาชนมี

ถนน คสล. 

สัญจรไป มา 

ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิี่ ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยนื  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

42 โครงการขยายถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กและปรับปรุงราง

ระบายน้้าคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ้านนายไพฑูรย์ 

นันทะพล ถึงสามแยกศาลา

ประชาคม หมู่ท่ี 9  

บ้านทรัพย์เจริญ 

เพื่อให้มีถนนสัญจรไป 

มา ได้สะดวก 

ขยายถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

และปรับปรุงรางระบายน้้า

คอนกรตีเสรมิเหล็ก โดย

ด้าเนินการ ดังน้ี 

1) ขยายคอนกรตีเสริมเหล็ก 

จ้านวน 4 จุด พืน้ท่ีรวมไม่น้อย

กว่า 50 ตารางเมตร 

2) รางระบายน้้าคอนกรตี

เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 

เมตร ยาวรวม 12 เมตร หนา 

0.15 เมตร พร้อมฝาปิด

ตะแกรงเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  

3) ลอกดนิตะกอนในร่อง

ระบายน้้า (ขนท้ิง) ยาว 340 

เมตร 

 

- - - 100,000 - ถนน คสล.

เพิ่มขึ้น จ้านวน 

1 เสน้ 

ประชาชนมี

ถนน คสล. 

สัญจรไป มา 

ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิี่ ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยนื  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

   4) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 

0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร 

(เหล็กฉากชุบกัลป์วาไนซ์ หนา 4 

มม.) จ้านวน 16 ฝา  

5) ป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย 

พิกัดจุดเริ่มต้น 

15.781712,101.900461 

พิกัดจุดสิ้นสุด 

15.780535,101.900023 

        

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 
หลักการและเหตุผล 

 

        ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายธวัช สมัตชัย ถึง บ้านนายสุนทร ชาสุทธศรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 70 ข้อที่ 68 เนื่องจากข้อมูลเป้าหมายผลผลิตของ
โครงการไม่ตรงกับพ้ืนที่ด้าเนินการจริง จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เดิม 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 143.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้ายโครงการจ้านวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 

เปลี่ยนแปลง 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 92.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้ายโครงการ 

จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดิม  งบประมาณ 226,000 บาท 
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณ  130,000  บาท 

 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

                                                                          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2                   เดิม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิี่ ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยนื  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

68 โครงการกอ่สร้างรางระบาย

น้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

ฝาปิด สายบ้านนายธวัช สมัต

ชัย ถงึ บ้านนายสุนทร ชา

สุทธศรี หมู่ที่ 6  บ้านหนอง

บ่อ 

เพื่อใหก้ารระบาย

น้้ามีประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

143.00 เมตร ลกึ 0.30 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

พรอ้มติดป้ายโครงการ

จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอยีด

ตามประมาณการราคา อบต.

โนนแดง) 

- - - 226,000 - การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึนร้อยละ 

50 

การระบายน้้า

มีประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

69 โครงการกอ่สร้างรางระบาย

น้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

ฝาปิด สายบ้านนางศรัญญา 

แซ่ล้ี ถึงบ้านนางฉวี บุญเต็ม 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองบอ่ 

เพื่อใหก้ารระบาย

น้้ามีประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

92.00 เมตร ลกึ 0.30 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

พรอ้มติดป้ายโครงการ

จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอยีด

ตามประมาณการราคา อบต.

โนนแดง) 

- - - 149,000 - การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึนร้อยละ 

50 

การระบายน้้า

มีประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 

70 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3                    

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิี่ ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยนื  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

68 โครงการกอ่สร้างรางระบาย

น้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

ฝาปิด สายบ้านนายธวัช สมัต

ชัย ถงึ บ้านนายสุนทร ชา

สุทธศรี หมู่ที่ 6  บ้านหนอง

บ่อ 

เพื่อใหก้ารระบาย

น้้ามีประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 

ยาว 92.00  เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา 0.10 

เมตร พร้อมติดป้าย

โครงการจ้านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการราคา อบต.

โนนแดง) 

- - - 130,000 - การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึนร้อยละ 

50 

การระบายน้้า

มีประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสรา้งรางระบาย

น้้าคอนกรตีเสรมิเหล็กพร้อม

ฝาปิด สายบ้านนางศรัญญา 

แซ่ลี ้ถึงบ้านนางฉวี บุญเต็ม 

หมูท่ี่ 6 บ้านหนองบ่อ 

เพื่อให้การระบายน้้า

มปีระสิทธิภาพ น้้า

ไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 

ยาว 143.00 เมตร ลกึ 

0.30 เมตร หนา 0.10 

เมตร พร้อมติดป้าย

โครงการจ้านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดตามประมาณ

การราคา อบต.โนนแดง) 

- - - 219,000 - การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 

50 

การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 

70 



 
หลักการและเหตุผล 

 

        ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
สายบ้านนางศรัญญา แซ่ลี้ ถึงบ้านนางฉวี บุญเต็ม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 70 ข้อที่ 69 เนื่องจากข้อมูลเป้าหมายผลผลิตของ
โครงการไม่ตรงกับพ้ืนที่ด้าเนินการจริง จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 92.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้ายโครงการ 

จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)  
เปลี่ยนแปลงเป็น 
ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 143.00 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมติดป้ายโครงการ 

จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)  
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
เดิม  งบประมาณ 149,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  งบประมาณ    219,000   บาท 

 
 

 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

                                                                          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2                   เดิม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิี่ ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยนื  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

68 โครงการกอ่สร้างรางระบาย

น้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

ฝาปิด สายบ้านนายธวัช สมัต

ชัย ถงึ บ้านนายสุนทร ชา

สุทธศรี หมู่ที่ 6  บ้านหนอง

บ่อ 

เพื่อใหก้ารระบาย

น้้ามีประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

143.00 เมตร ลกึ 0.30 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

พรอ้มติดป้ายโครงการ

จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอยีด

ตามประมาณการราคา อบต.

โนนแดง) 

- - - 226,000 - การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึนร้อยละ 

50 

การระบายน้้า

มีประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

69 โครงการกอ่สร้างรางระบาย

น้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

ฝาปิด สายบ้านนางศรัญญา 

แซ่ล้ี ถึงบ้านนางฉวี บุญเต็ม 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองบอ่ 

เพื่อใหก้ารระบาย

น้้ามีประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 

92.00 เมตร ลกึ 0.30 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

พรอ้มติดป้ายโครงการ

จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอยีด

ตามประมาณการราคา อบต.

โนนแดง) 

- - - 149,000 - การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึนร้อยละ 

50 

การระบายน้้า

มีประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 

70 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3                    

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิี่ ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยนื  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

68 โครงการกอ่สร้างรางระบาย

น้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

ฝาปิด สายบ้านนายธวัช สมัต

ชัย ถงึ บ้านนายสุนทร ชา

สุทธศรี หมู่ที่ 6  บ้านหนอง

บ่อ 

เพื่อใหก้ารระบาย

น้้ามีประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 

ยาว 92.00  เมตร ลึก 

0.30 เมตร หนา 0.10 

เมตร พร้อมติดป้าย

โครงการจ้านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการราคา อบต.

โนนแดง) 

- - - 130,000 - การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึนร้อยละ 

50 

การระบายน้้า

มีประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสรา้งรางระบาย

น้้าคอนกรตีเสรมิเหล็กพร้อม

ฝาปิด สายบ้านนางศรัญญา 

แซ่ลี ้ถึงบ้านนางฉวี บุญเต็ม 

หมูท่ี่ 6 บ้านหนองบ่อ 

เพื่อให้การระบายน้้า

มปีระสิทธิภาพ น้้า

ไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 

ยาว 143.00 เมตร ลกึ 

0.30 เมตร หนา 0.10 

เมตร พร้อมติดป้าย

โครงการจ้านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดตามประมาณ

การราคา อบต.โนนแดง) 

- - - 219,000 - การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 

50 

การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 

70 



 
หลักการและเหตุผล 

 

        ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
สายบ้านนางหนูลิตร นนท์วิวาทษ์ ถึง บ้านแม่ทัศน์ ชันทน หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ  งบประมาณ 
474,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 73 ข้อที่ 
76 เนื่องจากรายละเอียดการด้าเนินการเดิมท่อรับน้้ามีขนาดเล็กไม่สามารถระบายน้้าได้ทันท้าให้เกิดน้้ารอการ
ระบายจึงขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  เดิม 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 309.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติด 

ป้ายจ้านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
ยาวรวม 287.00 เมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80*0.80 ยาว 9.00 เมตร  
2. ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร  

หนา 0.12 เมตร ยาว 100.00 เมตร  
3. ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  

หนา 0.10 เมตร ยาว 178.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

                                                                          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2                   เดิม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิี่ ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยนื  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการก่อสรา้งรางระบาย

น้้าคอนกรตีเสรมิเหล็กพร้อม

ฝาปิด สายบ้านนางหนูลติร 

นนท์วิวาทษ์ ถึงบ้านแม่ทัศ ชัย

ทน หมู่ท่ี 8 บ้านหนองโสมง

เหนือ 

เพื่อให้การระบายน้้า

มปีระสิทธิภาพ น้้า

ไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 

ยาว 309.00 เมตร ลกึ 

0.30 เมตร หนา 0.10 

เมตร พร้อมติดป้าย

จ้านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการราคา 

อบต.โนนแดง) 

 

 

- - - 474,000 - การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 

50 

การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

  

 

แบบ ผ.๐๒ 

73 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

                                                                            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3                    
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมทิี่ ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยนื  

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 6 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.โนนแดง ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน การสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน            

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการก่อสรา้งรางระบาย

น้้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก

พร้อมฝาปิด สายบ้านนาง

หนูลิตร นนท์วิวาทษ์ ถึงบ้าน

แมทั่ศ ชัยทน หมู่ท่ี 8 บ้าน

หนองโสมงเหนือ 

 

 

 

 

เพื่อให้การระบาย

น้้ามีประสทิธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

ยาวรวม 287.00 เมตร โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

1. ก่อสร้างท่อคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

ขนาด 0.80*0.80 ยาว 9.00 

เมตร  

2. ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 

เมตร ลกึ 0.50 เมตร หนา 0.12 

เมตร ยาว 100.00 เมตร  

3. ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 

เมตร ลกึ 0.30 เมตร หนา 0.10 

เมตร ยาว 178.00 เมตร  

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 

ป้าย 

 

- - - 474,000 - การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 

50 

การระบายน้้ามี

ประสิทธิภาพ 

น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 

73 



 
 

ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ ์

 



หลักการและเหตุผล 
 

        ด้วยส านักปลัดมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง เปลี่ยนแปลงบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 24 ข้อที่ 1 โดยขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) เนื่องจากคุณสมบัติที่จะจัดหา สูงกว่ามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนด จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เดิม 
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

 เปลี่ยนแปลงเป็น จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ถังบรรจุน้ ายาเคมีท าด้วยเหล็กปลอดสนิม ความจุ 6.5 ลิตร 
2) ห้องเผาไหม้/ก าลังที่ออก18.7 กิโลวัตต์/25.4 แรงม้า หรือ 16,100 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง 
3) อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 2 ลิตร/ชั่วโมง 
4) ความจุของถังน้ ามันเชื้อเพลิง 1.4 ลิตร 
5) ความจุของถังบรรจุน้ ายาเคมี 6.5 ลิตร 
6) ความดนัในถังน้ ามันเชื้อเพลิง 0.08 บาร์ 
7) ความดันในถังบรรจุน้ ายาเคมี 0.3-0.4 บาร ์
8) การจุดระเบิดใช้พลังงานจากถ่านไฟฉาย 4 ก้อน ต่อแบบ อนุกรม (ขั้วลบลงดิน) คอยล์จุด

ระเปิดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์  
9) น้ าหนักเครื่องเปล่า 8.8 กิโลกรัม 
10) ขนาด 133x29x33 ซม. 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เดิม  59,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น  72,000 บาท 

 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4                         

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 
 
 

เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 59,000 บาท  รายละเอียด ดังนี ้
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 
40 ลิตรต่อช่ัวโมง 
2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 
แรงม้า 
(รายละเอียดตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 
 

- - 
 

- - 59,000 ส านักปลดั 

2 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน แท่นยืนบรรยาย (โพรเดี้ยม)  
จ านวน 1 ตัว ตัวละ 5,800 บาทโดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. แท่นยืนบรรยาย ขนาดไม่น้อยกว่า 
50x60x120 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 
2. ติดตราสัญลักษณ์อบต.โนนแดง 

 

- - 
 

- 5,800 - ส านักปลดั 

3 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

ชุดเคร่ืองเสียง จ านวน 1 เคร่ือง ๆ 
ละ 70,000 บาท 
 

- - 
 

- 70,000 - ส านักปลัด 

แบบ ผ.03 

24 



 



บัญชีครุภัณฑ์ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3                        

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงา
นรับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 
 
 

เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 72,000  บาท  
รายละเอียด  
1) ถังบรรจุน้ ายาเคมีท าด้วยเหล็กปลอดสนิม ความจุ 
6.5 ลิตร 
2) ห้องเผาไหม้/ก าลังที่ออก 18.7 กิโลวัตต์/25.4  
แรงม้า หรือ 16,100 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง 
3) อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 2 ลิตร/ชั่วโมง 
4) ความจุของถังน้ ามันเชื้อเพลิง 1.4 ลิตร 
5) ความจุของถังบรรจุน้ ายาเคมี 6.5 ลิตร 
6) ความดันในถังน้ ามันเชื้อเพลิง 0.08 บาร์ 
7) ความดันในถังบรรจุน้ ายาเคมี 0.3-0.4 บาร์ 
8) การจุดระเบิดใช้พลังงานจากถ่านไฟฉาย 4 ก้อน ต่อ
แบบ อนุกรม (ข้ัวลบลงดิน) คอยล์จุดระเปิดสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์  
9) น้ าหนักเครื่องเปล่า 8.8 กิโลกรัม 
10) ขนาด 133x29x33 ซม. 
 

- - 
 

- 72,000 - ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.03 
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