แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
แก้ไข ครั้งที่ 2
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

คำนำ
ตามที่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบอน ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจั ด ทางบประมาณรายจ่ ายประจาปี พร้อ มทั้ งประกาศให้ ป ระชาชนทราบ เมื่อ วัน ที่ 15 มิถุน ายน
2562 ไปแล้วนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีข้อมูลที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง มีความเป็นจริงสอดคล้องกับโครงการ และสามารถแก้ไขปั ญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน จึงได้มีการขออนุมัติแก้ไขต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังกล่าว จะนาไปสู่
การปฏิบัติที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ได้เป็นอย่างแท้จริง

เหตุผลและความจาเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการจัดท าแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองบอน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562
ไปแล้วนั้น
เนื่องจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลโครงการ
ก่ อ สร้ า ง ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ปรากฏว่ า โครงการในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ร าคากลาง
เปลี่ ย นแปลงสู งขึ้น จากแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น จึงเสนอขอให้ แก้ ไ ขโครงการพัฒ นาตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น ให้ มี ก าร
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ให้มีความโปร่งใสในการกาหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ รวมทั้งมีโครงการที่ขอแก้ ไข
ปีที่จะดาเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็น
เพื่อกรอบในการจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหา
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข
ครั้งที่ 2 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดาเนินงานให้
ถูกต้องโดยไม่ทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัด
ทราบด้วย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง แนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้ อ 2. ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น มี อ านาจในการแก้ ไ ขแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ใน “ราคากลาง” แห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือ การแก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการแก้ไขปีที่จะดาเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕65) แก้ไข ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) แผนงานเคหะและชุมชน
2) แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1) แผนงานการเกษตร
รวม
รวมทั้งหมด

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แบบ ผ. 01

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

4
2

374,883.06
760,200

4
2

374,883.06
760,200

-

-

-

-

-

-

-

-

6

1,132,083.06

6

1,132,083.06

-

-

-

-

-

-

-

-

1

250,000

1

250,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1
7

250,000
1,385,083.06

1
7

250,000
1,385,083.06

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 รายการเดิม
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้า แรงต่าและไฟฟ้า
สาธารณะให้กับราษฎร
กลุ่มบ้านซอยข้างบ้านนาย
พิทักษ์ เชือมซอยสุริยะ
หมู่ที 8 บ้านหนองบอน
(ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน (พ.ศ. 25612565) เปลียนแปลง
ครั้งที 2 (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564) หน้าที 5
ล่าดับที 3)
รายการทีข่ อแก้ไขใหม่

วัตถุประสงค์
เพืออ่านวย
ความสะดวกให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และ
ถนนมีแสงสว่าง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
8 เมตร จ่านวน 9 ต้น ระบบ
1 เฟส 2 สาย ระยะทาง
150 เมตร ติดตั้งโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์ จ่านวน
7 ชุด

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

งบประมาณ
๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

137,577.39 จ่านวน 1
โครงการ

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่าจะ รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
และถนนมี
แสงสว่าง
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

142,652.40

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

2 รายการเดิม
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้า
สาธารณะให้กับราษฎร
กลุ่มซอยสุริยะ หมู่ที 1
บ้านหน้าสถานี เชือมหมู่ที
8 บ้านหนองบอน
(ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน (พ.ศ. 25612565) เปลียนแปลง
ครั้งที 2 (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564) หน้าที 3
ล่าดับที 1)
รายการทีข่ อแก้ไขใหม่

วัตถุประสงค์
เพืออ่านวย
ความสะดวกให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และ
ถนนมีแสงสว่าง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
8 เมตร จ่านวน 5 ต้น ระบบ
1 เฟส 2 สาย ระยะทาง
150 เมตร ติดตั้งโคมไฟ
ขนาด 2x36 วัตต์ จ่านวน 5
ชุด

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

งบประมาณ
๒๕63
๒๕64
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

79,224.94 จ่านวน 1
โครงการ

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่าจะ รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
และถนนมี
แสงสว่าง
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

83,717.87

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

3 รายการเดิม
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่า บริเวณ
ประปาวัดแน่นดีสันติธรรม
หมู่ที 2 บ้านสวน
(ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน (พ.ศ. 25612565) เปลียนแปลง
ครั้งที 2 (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564) หน้าที 4
ล่าดับที 2)
รายการทีข่ อแก้ไขใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพืออ่านวย
ความสะดวกให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุก
พื้นที

ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
8 เมตร จ่านวน 8 ต้น 9
เมตร จ่านวน 2 ต้น ระบบ
1 เฟส 2 สาย ระยะทาง
240 เมตร

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

งบประมาณ
๒๕63 ๒๕64
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

109,050.12 จ่านวน 1
โครงการ

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่าจะ รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
มีคุณภาพ
ชีวิตทีดีขึ้น

กองช่าง

111,838.54

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

4 รายการเดิม
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
โครงการไฟฟ้าสาธารณะ
ให้กับราษฎร กลุ่มบ้าน
ซอยบ้านช่างเดียว หมู่ที 9
บ้านเนินแสนสุข
(ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน (พ.ศ. 25612565) เปลียนแปลง
ครั้งที 2 (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564) หน้าที 6
ล่าดับที 4)
รายการทีข่ อแก้ไขใหม่

วัตถุประสงค์
เพือให้ถนนมี
แสงสว่าง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พาดสายแรงต่าไฟสาธารณะ
ขนาด 25 มิลลิเมตร
ระยะทาง 200เมตร ติดตั้ง
โคมไฟ ขนาด 2x36 วัตต์
จ่านวน 4 ชุด

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

งบประมาณ
๒๕63
๒๕64
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

33,265.23 จ่านวน 1
โครงการ

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่าจะ รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ถนนมีแสง
สว่าง
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

36,674.25

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 รายการเดิม
โครงการซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรลูกรังพร้อมเกลีย่
แต่ง ซอยบ้านนายอนงค์
ธงชัย หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก
(ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564) หน้าที่ 14
ลาดับที่ 1)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ลดการ
เกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 1,320.00 เมตร
หนา 0.30 เมตร หรือหนา
ปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า
1,584 ลบ.ม.

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

งบประมาณ
๒๕63
๒๕64
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน 1
สายทาง

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่าจะ รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

รายการทีข่ อแก้ไขใหม่
300,000

7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

2 รายการเดิม
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) สายทางเส้นบ้าน
ลุงสนั่น ลับแล หมู่ที่ 6
บ้านคลองบุหรี่เหนือ
(ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564) หน้าที่ 20
ลาดับที่ 6)
รายการทีข่ อแก้ไขใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ลดการ
เกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 230.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920.00
ตร.ม.

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

งบประมาณ
๒๕63
๒๕64
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

460,000 จานวน 1
สายทาง

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่าจะ รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
มากขึ้น

กองช่าง

460,200

8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 : ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 รายการเดิม
โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณะ (หนองจอก)
หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก
(ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครังที่ 1
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564) หน้าที่ 48
ล้าดับที่ 1)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อก้าจัดวัชพืช ขุดลอกดินและวัชพืช ปริมาตร
ในสระน้า
ไม่น้อยกว่า 6,000 ลบ.ม.
สาธารณะ ให้
พร้อมขนย้ายทิง
ประชาชน
สามารถใช้น้า
ได้สะดวก

๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

งบประมาณ
๒๕63
๒๕64
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จ้านวน 1
โครงการ

ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
คาดว่าจะ รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
ประชาชน
สามารถใช้
น้าในสระน้า
สาธารณะได้
อย่างสะดวก
มากขึน

กองช่าง

รายการทีข่ อแก้ไขใหม่

250,000
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