
 
 
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

 

 
ของ 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 





ค ำน ำ 
 

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล         
หนองบอน ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
ตามอ านาจหน้าที่ เพื่อการจัดท าบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน จึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซ่ึงน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง  
 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังกล่าว จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
  
 
 

  



เหตุผลและความจ าเป็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว 
 

 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้อนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้ประชาชนได้รับทราบเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น 
 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้รับทราบความต้องการและความประสงค์ของ
คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-12 ในพ้ืนที่ต าบลหนองบอน ในการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ก าหนดว่า โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาพัฒนา
ท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งโครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ีต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอนจึงได้พิจารณาให้เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามอ านาจหน้าที่ 
เพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 
 

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

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. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

24 

 
 

240,000 

 
 

24 

 
 

240,000 

รวม - - - - - - - - 24 240,000 24 240,000 
2 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และการบริหารจดัการ 
2.1 แผนงานสาธารณสุข  
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 

12 

 
 

240,000 

 
 

12 

 
 

240,000 

รวม - - - - - - - - 12 240,000 12 240,000 
รวมทั้งหมด - - - - - - - - 36 480,000 36 480,000 

แบบ ผ. 01 
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านหน้า
สถานี โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านหน้า
สถานี โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

2 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านสวน 
โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทง

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านสวน 
โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทง

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

3 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านโคก
มะตูม โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านโคก
มะตูม โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

4 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านท่า
แยก โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านท่าแยก 
โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทง

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

 -3-

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพท่ีดี 

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

     1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : ประชาชนมีคุณภาพ

          1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านแก่ง
ไทร โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านแก่งไทร
 โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทง

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านคลอง
บุหร่ีเหนือ โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านคลอง
บุหร่ีเหนือ โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านคลอง
บุหร่ีใต้ โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านคลอง
บุหร่ีใต้ โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านหนอง
บอน โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านหนอง
บอน โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพท่ีดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
     1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเนิน
แสนสุข โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเนิน
แสนสุข โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านท่า
มะตูม โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านท่า
มะตูม โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้าน
คลองหินเทิน โครงการ
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
วันลอยกระทง

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านคลอง
หินเทิน โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านหัว
กุญแจใต้ โครงการส่งเสริม 
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมวันลอยกระทงให้
คงอยู่สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านหัว
กุญแจใต้ โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมวันลอย
กระทง

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

 -5-

     1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
          1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพท่ีดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : ประชาชนมีคุณภาพ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านหน้า
สถานี โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านหน้า
สถานี โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านสวน 
โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านสวน 
โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านโคก
มะตูม โครงการจัดกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านโคก
มะตูม โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

16 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านท่า
แยก โครงการจัดกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านท่าแยก 
โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านแก่ง
ไทร โครงการจัดกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านแก่งไทร
 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02

          1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
    1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพท่ีดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ตัวช้ีวัด (KPI)
งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านคลอง
บุหร่ีเหนือ โครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านคลอง
บุหร่ีเหนือ โครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

19 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านคลอง
บุหร่ีใต้ โครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านคลอง
บุหร่ีใต้ โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

20 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านหนอง
บอน โครงการจัดกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านหนอง
บอน โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

21 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเนิน
แสนสุข โครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเนิน
แสนสุข โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

22 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านท่า
มะตูม โครงการจัดกิจกรรม 
วันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านท่า
มะตูม โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพท่ีดี 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ตัวช้ีวัด (KPI)
งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

          1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
     1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้าน
คลองหินเทิน โครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านคลอง
หินเทิน โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุและประเพณี
สงกรานต์

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

24 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านหัว
กุญแจใต้ โครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านหัว
กุญแจใต้ โครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุและ
ประเพณีสงกรานต์

10,000 การด าเนิน
โครงการปีละ 1 
คร้ัง

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบไป

กองการศึกษาฯ

รวม 24 โครงการ  -  -  -  -  -  - 240,000    -  -  -
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          1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
    1. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพท่ีดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ตัวช้ีวัด (KPI)
งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านหน้า
สถานี โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 1 บ้านหน้าสถานี ตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

     20,000 ด าเนินโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ ความ
เข้าใจไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

2 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านสวน 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 2 บ้านสวน ตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

     20,000 ด าเนินโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ ความ
เข้าใจไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

3 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้าน     
โคกมะตูม โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 3 บ้านโคกมะตูม ตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

     20,000 ด าเนินโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ ความ
เข้าใจไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

4 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านท่าแยก 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 4 บ้านท่าแยก ตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

     20,000 ด าเนินโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ ความ
เข้าใจไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด
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ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

     2. ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  2 : ประชาชนมีคุณภาพ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  5 : การบริหารจัดการ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

          2.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี



เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านแก่งไทร
 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 5 บ้านแก่งไทร ตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

     20,000 ด าเนินโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ ความ
เข้าใจไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านคลอง
บุหร่ีเหนือ โครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 6 บ้านคลองบุหร่ีเหนือ
 ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

     20,000 ด าเนินโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ ความ
เข้าใจไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านคลอง
บุหร่ีใต้ โครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 7 บ้านคลองบุหร่ีใต้ 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

     20,000 ด าเนินโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ ความ
เข้าใจไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านหนอง
บอน โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 8 บ้านหนองบอน ตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

     20,000 ด าเนินโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ ความ
เข้าใจไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

     2. ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  5 : การบริหารจัดการ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  2 : ประชาชนมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

          2.1 แผนงานสาธารณสุข
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02



เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเนิน
แสนสุข โครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 9 บ้านเนินแสนสุข 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

     20,000 ด าเนินโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ ความ
เข้าใจไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านท่า
มะตูม โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 10 บ้านท่ามะตูม ตาม
แนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

     20,000 ด าเนินโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ ความ
เข้าใจไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านคลอง
หินเทิน โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 11 บ้านคลองหินเทิน 
ตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

     20,000 ด าเนินโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ ความ
เข้าใจไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านหัว
กุญแจใต้ โครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
 หมู่ท่ี 12 บ้านหัวกุญแจใต้ 
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

     20,000 ด าเนินโครงการ 
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนสามารถ
น าความรู้ ความ
เข้าใจไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

รวม 12 โครงการ  -  -   -   -   -   -     240,000  -  -  -

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  2 : ประชาชนมีคุณภาพ
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  5 : การบริหารจัดการ
     2. ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ
          2.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี


