-ร่าง-

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561–2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

คำนำ
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบอน ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561–2565) ซึ่งได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่ อใช้ เป็น กรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน พร้อมทั้ง
ประกาศให้ประชาชนทราบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง ให้โครงการมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเร่งด่วน ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเพื่อการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
จึ งได้ จั ดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้อ งถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนนาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังกล่าว จะนาไปสู่
การปฏิบัติที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
เป็นอย่างแท้จริง

เหตุผลและความจาเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้ อ 25 ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้
แผนพั ฒ นาท้องถิ่น เป็ น กรอบในการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพั ฒ นาที่ ก าหนดไว้ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) ผ่ านความ
เห็ น ชอบจากสภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองบอน พร้อมทั้ งประกาศให้ ป ระชาชนทราบ เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2562 และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน ได้ดาเนินการนาโครงการไปจัดทาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง ให้โครงการมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเร่งด่วน ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเพื่อการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ ของประชาชน
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลพิ จ ารณาตามมาตรา 46 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

1

500,000

2

1,450,000

1

500,000

11

2,842,400

15

5,292,400

รวม

-

-

1

500,000

2

1,450,000

1

500,000

11

2,842,400

5,292,400

รวมทั้งหมด

-

-

1

500,000

2

1,450,000

1

500,000

11

2,842,400

15
15

5,292,400

2

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ (กลุ่มบ้านโพธิ์ทอง) หมู่ที่ 5
บ้านแก่งไทร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564) หน้า 17
ลาดับที่ 7)

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ (กลุ่มบ้านโพธิ์ทอง) หมู่ที่ 5
บ้านแก่งไทร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้
ประชาชนมีน้า
สาหรับอุปโภคบริโภค และมี
ปริมาณ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ หอถังแชมเปญ
ขนาดความจุ/สูง ไม่น้อยกว่า
15 ลบ.ม. ได้ปริมาณน้าไม่
น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม.

577,000

จานวน 1
แห่ง

ประชาชนมีน้า
สาหรับอุปโภคบริโภค และมี
ปริมาณ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง

เพื่อให้
ประชาชนมีน้า
สาหรับอุปโภคบริโภค และมี
ปริมาณ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง
แชมเปญ หอถังแชมเปญ
ขนาดความจุ/สูง ไม่น้อยกว่า
15 ลบ.ม. ได้ปริมาณน้าไม่
น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม.

650,000

จานวน 1
แห่ง

ประชาชนมีน้า
สาหรับอุปโภคบริโภค และมี
ปริมาณ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กองช่าง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้สามารถดาเนินการได้และงบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริงตามโครงการ
2. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง

3

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕61
(บาท)

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้าง 4.00
(คสล.) สายทางบ้านโพธิ์ทอง (ต่อจาก
พื้นที่คอนกรีตเดิม) พร้อมวางท่อระบาย
น้า หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร (ช่วงที่ 2 )
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564) หน้า 17
ลาดับที่ 2)

ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมเกลี่ยแต่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
สายทางกลุ่มบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 บ้าน ความสะดวกและ
แก่งไทร
ความปลอดภัยในการ
สัญจร และแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ของประชาชน

งบประมาณ
๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

378,000

เมตร ระยะทาง 180.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,000.00 ตร.
ม. พร้อมวางท่อคอนกรีต
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00
เมตร จานวน 12 ท่อน
วางท่อระบายน้า
คอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00 เมตร จานวน 12
ท่อน พร้อมเกลี่ยแต่ง

38,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น

กองช่าง

จานวน 1
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร และ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขังใน
พื้นที่ของประชาชน

กองช่าง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเร่งด่วน และสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

4

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมเกลี่ยแต่ง
สายทางซอยวัดแน่นดีสันติธรรม หมู่ที่ 2
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564) หน้า 9
ลาดับที่ 1)
รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อม
เกลี่ยแต่ง สายทางซอยวัดแน่นดีสันติ
ธรรม หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน

ก่อสร้างถนนดินพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทาง
ซอยวัดแน่นดีสันติธรรม หมู่ที่ 2 ปริมาณผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
900.00 เมตร หนา 1.00 เมตร หรือหนา
ปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 4,500.00 ลบ.ม.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
700.00 เมตร หนา 0.30 เมตรหรือ
หนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00 ลบ.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า

งบประมาณ
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
(บาท) (บาท) (บาท)

2564
(บาท)
423,700

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
1 สาย
ทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

170,900 จานวน
1 สาย
ทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากขึ้น

กองช่าง

2565
(บาท)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเร่งด่วน และสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

5

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

4 โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรัง

พร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านหนองปรือ
เชื่อมบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564) หน้า 9
ลาดับที่ 7)
รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรัง
พร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านหนองปรือ
เชื่อมบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการสัญจร ลด
การเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อม
เกลี่ยแต่ง สายทางบ้านหนองปรือ
เชื่อมบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ปริมาณ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 1,500 เมตร หนา
0.30 เมตร หรือหนาปรับตาม
สภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ลบ.ม.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการสัญจร ลด
การเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 1,550.00 เมตร หนา
0.20 เมตร หรือหนาปรับตาม
สภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,240.00 ลบ.ม.

งบประมาณ
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
(บาท) (บาท) (บาท)

2564
(บาท)
392,800

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

227,400 จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

2565
(บาท)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเร่งด่วน และสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

6

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง

(กลุ่มนาล้อม) ถึงบ้านโคกโรงสี (ตาบลท่า
แยก) ระยะทาง 2,500 เมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้า 44 ลาดับที่ 17)
รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการซ่อมแซมเสริมเสริมผิวจราจร
ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางโคกโรงสี นาล้อม หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการสัญจร ลด
การเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทาง
2,700.00 เมตร หนา
0.30 เมตร หรือหนาปรับ
ตามสภาพพื้นที่ หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า
3,240.00 ลบ.ม.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการสัญจร ลด
การเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทาง
1,500.00 เมตร หนา
0.20 เมตร หรือหนาปรับ
ตามสภาพพื้นที่ หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า
1,200.00 ลบ.ม.

งบประมาณ
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

2564
(บาท)
615,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

220,200 จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเร่งด่วน และสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

7

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้การสัญจร
(คสล.) รอบบริเวณบ้านสมศักดิ์ ประนอม ของประชาชน
ถึงถนนสระแก้ว – ปางสีดา ระยะทาง
ได้รับความ
1,000 เมตร
สะดวก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้า 43 ลาดับที่ 16)
รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรัง
พร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางกลุ่มบ้านนาย
สมศักดิ์ หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม –
ถนนลาดยางเส้นโคกอีหลง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) รอบ
บริเวณบ้านสมศักดิ์
ประนอม ถึงถนนสระแก้ว
– ปางสีดา

ปริมาณผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทาง
725.00 เมตร หนา
0.20 เมตร หรือหนาปรับ
ตามสภาพพื้นที่ หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 580.00 ลบ.ม.

งบประมาณ
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
2564
(บาท)
(บาท)
950,000 950,000

950,000

2565
(บาท)

107,900

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ 90
ของหมู่บ้าน
ได้รับ
ประโยชน์
จากโครงการ

การสัญจรไป –
มา ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

จานวน 1
สายทาง

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัย

กองช่าง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเร่งด่วน และสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล) บริเวณบ้านสะพานโค้งถึง
ทางรถไฟระยะทาง 1,000 เมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้า 70 ลาดับที่ 14)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล) บริเวณบ้านสะพานโค้งถึง
ทางรถไฟ

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้การสัญจรของ
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรัง
พร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านสะพานโค้ง- ประชาชนได้รับความ
สะดวก และความ
ทางรถไฟ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน
ปลอดภัย

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ระยะทาง 1,070.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร หรือหนาปรับ
ตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 856.00 ลบ.ม.

งบประมาณ
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
(บาท) (บาท) (บาท)

2564
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 อย่างน้อย
จานวน 1
สายทาง

500,000 157,900 จานวน 1
สายทาง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

การสัญจรไปมาของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเร่งด่วน และสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

8 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9
บ้านเนินแสนสุขเชือ่ มกับบ้านสวน
หมู่ที่ 2
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้า 75 ลาดับที่ 12)
รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) (ต่อจากพื้นที่คอนกรีตเดิม) สาย
ทางบริเวณบ้านเนินแสนสุข หมู่ที่ 9
เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านสวน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9
บ้านเนินแสนสุขเชือ่ มกับ
บ้านสวน หมู่ที่ 2

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 250.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.

งบประมาณ
๒๕61
(บาท)

๒๕62
๒๕63
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000

500,000 500,000

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ 80
ของหมู่บ้าน
ได้ใช้
ประโยชน์
จากโครงการ
นี้

การสัญจร
ของประชา
ชนได้รับ
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

การสัญจร
ของประชา
ชนได้รับ
ความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

500,000 จานวน 1
สายทาง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้สามารถดาเนินการได้และงบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริงตามโครงการ
3. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9

โครงการซ่อมสร้างผิว PARA Asphaltic
Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีต
เดิม) เส้นทางซอยบ้านผู้พันเที่ยง หมู่ที่ 1
บ้านหน้าสถานี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564) หน้า 8
ลาดับที่ 4)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 3.50
เมตร ระยะทาง 150.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
525 ตร.ม.

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 3.50
เมตร ระยะทาง 150.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
525.00 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดย
Overlay Asphaltic Concrete เส้นทาง
ซอยบ้านผู้พันเที่ยง หมู่ที่ 1 บ้านหน้า
สถานี

งบประมาณ
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

2564
(บาท)
210,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

247,500 จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้สามารถดาเนินการได้และงบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริงตามโครงการ
3. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
10

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเชือ่ ม
บ้านหนองมาตย์ หมู่ 11 (ตาบลโคก
ปี่ฆ้อง) ระยะทาง 1,300 เมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) หน้า 38 ลาดับที่ 20)
รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรัง
พร้อมเกลี่ยแต่ง ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่
กาพล หมู่ที่ 2 เชือ่ มตาบลโคก
ปี่ฆ้อง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวก

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร หรือหนาปรับ
ตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 960.00 ลบ.ม.

งบประมาณ
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
300,000 อย่างน้อย 1
เส้นทาง

176,700 จานวน 1
สายทาง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัย

กองช่าง

การสัญจรของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัย

กองช่าง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้สามารถดาเนินการได้และงบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริงตามโครงการ
3. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
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โครงการซ่อมสร้างผิว PARA Asphaltic
Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีต
เดิม) ซอยบ้านบุญส่ง แจ้งกิจจา หมู่ที่ 9
บ้านเนินแสนสุข
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564) หน้า 26
ลาดับที่ 6)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
477.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 1,908.00
ตร.ม.

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 182.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
728.00 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดย
Overlay Asphaltic Concrete ซอย
บ้านบุญส่ง แจ้งกิจจา หมู่ที่ 9 บ้านเนิน
แสนสุข

งบประมาณ
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
880,000 จานวน 1
สายทาง

345,900 จานวน 1
สายทาง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้สามารถดาเนินการได้และงบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริงตามโครงการ
3. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
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