-ร่าง-

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

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

คำนำ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2562 แล้ ว นั้ น เนื่ อ งจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
หนองบอน ได้รับ ทราบปัญ หาและความต้องการของประชาชน ซึ่งยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) จึงมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามอานาจหน้าที่ เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนั บ สนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นจัด ทาร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน จึงได้จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึง่ นาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังกล่าว จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

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


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้ อ 25 ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่ วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน ได้อนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) พร้อมทั้งดาเนินการนาโครงการไปจัดทาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น
เนื่ องจากองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองบอน ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้ อ งการของประชาชน มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม เติ ม โครงการในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565)
ตามอานาจหน้าที่ เพื่อ รองรับการเสนอของบเงินอุดหนุนของหน่วยงานอื่น เพื่อ การจัดทาบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความจาเป็นต้องดาเนินการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ อประชาชน ซึ่งมิได้
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์
ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒ นาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ ส่ งแผนพัฒ นาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

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)
1
2
3
3

60,280
228,900
289,180
289,180

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1
2
3
3

60,280
228,900
289,180
289,180

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

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)

-

-

-

-

-

-

-

-

8
8

5,766,300
5,766,300

8
8

5,766,300
5,766,300

-

-

-

-

-

-

-

-

8

5,766,300

8

5,766,300
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 อุดหนุนการประปาส่วน

รวม

1 โครงการ

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

60,280

จ้านวน 1
โครงการ

60,280.00

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและมี
คุณภาพชีวิตที่ดขี ึน

-

กองช่าง

-3-

เพื่ออ้านวยความสะดวก วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้าประปา
ภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
ให้ประชาชนมีน้าประปา ท่อ PB เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.
โครงการวางท่อขยายเขต
ใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ระยะทาง 137.00 เมตร
จ้าหน่ายน้าประปาซอยบ้าน
นางชนม์นิภา หมู่ที่ 12 บ้าน
หัวกุญแจใต้

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาคมนาคมสะดวก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

พร้อมอุปกรณ์ บริเวณกลุ่ม
บ้านคลองหินเทิน หมู่ที่ 11
บ้านคลองหินเทิน

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

เพื่อให้ประชาชนมีน้า ติดตั้งถังแชมเปญขนาดความจุ/สูง
ส้าหรับอุปโภค-บริโภคที่ ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์
สะอาด และมีคุณภาพ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ วางท่อระบายน้้าคอนกรีต ขนาด
พร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางกลุ่ม ความสะดวกและความ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00
บ้านหัวกุญแจใต้ หมู่ที่ 12
ปลอดภัยในการสัญจร เมตร จ้านวน 5 ท่อน
และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ขังในพื้นที่ของประชาชน

2 โครงการ

-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

5,900

-

-

-

-

228,900

รับผิดชอบ
หลัก

223,000 จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้า
ส้าหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาด
และมีปริมาณ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

2 โครงการวางท่อระบายน้้า

รวม

2565
(บาท)

หน่วยงาน

จ้านวน 1
โครงการ

-

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร และ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมขัง
ในพื้นที่ของ
ประชาชน
-

กองช่าง

กองช่าง

-
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1 โครงการติดตั้งถังแชมเปญ

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านการพัฒนาคมนาคม
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 137.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 685.00 ตร.ม.

315,600

จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากยิ่งขึ้น

กองช่าง
อบต.
หนองบอน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร ลดการเกิด
อุบัตเิ หตุบนท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 182.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม.

345,900

จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น

กองช่าง
อบต.
หนองบอน

3 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
โดย Overlay Asphaltic
Concrete สายทางซอยบ้าน ผอ.
บรรพต หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร ลดการเกิด
อุบัตเิ หตุบนท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 182.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม.

345,900

จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น

กองช่าง
อบต.
หนองบอน

4 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
โดย Overlay Asphaltic
Concrete สายทางซอยบ้านลุงค้า
เชื่อมลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านหน้า
สถานี
5 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
โดย Overlay Asphaltic
Concrete สายทางซอยศาลา
กลางบ้านสะพานโค้ง หมู่ที่ 8
บ้านหนองบอน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร ลดการเกิด
อุบัตเิ หตุบนท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 182.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม.

345,900

จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น

กองช่าง
อบต.
หนองบอน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร ลดการเกิด
อุบัตเิ หตุบนท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 182.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม.

345,900

จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น

กองช่าง
อบต.
หนองบอน
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เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร ลดการเกิด
อุบัตเิ หตุบนท้องถนน

โดย Overlay Asphaltic
Concrete สายทางวัดหนอง
บอน-บ้านยายกลิ่น หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองบอน
2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
โดย Overlay Asphaltic
Concrete สายทางซอยบ้านตา
สาลี หมู่ที่ 12 บ้านหัวกุญแจใต้

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านการพัฒนาคมนาคม
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร ลดการเกิด
อุบัตเิ หตุบนท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 182.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม.

7 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
โดย Overlay Asphaltic
Concrete สายทางบ้านสวน ซอย
1 เชื่อมหมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร ลดการเกิด
อุบัตเิ หตุบนท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 1,832.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 7,328.00 ตร.ม.

8 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
โดย Overlay Asphaltic
Concrete สายทางโรงทานพระ
หยก-บ้านสวน หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร ลดการเกิด
อุบัตเิ หตุบนท้องถนน

ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 182.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม.

รวม

8 โครงการ

-

-

2562
(บาท)

2565
(บาท)
345,900

-

-

-

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น

กองช่าง
อบต.
หนองบอน

3,375,300 จานวน 1
สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น

กองช่าง
อบต.
หนองบอน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรมากขึ้น

กองช่าง
อบต.
หนองบอน

345,900

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,766,300

จานวน 1
สายทาง

-

-

-
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6 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
โดย Overlay Asphaltic
Concrete สายทางซอยเถิดเทิง
หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม

2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ที่

แผนงาน

1

บริหารทั่วไป

การรักษาความ
สงบภายใน

ประเภท

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

หน่วยงาน
2564
(บาท)

2565
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
- เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ราคา
รวมค่าติดตั้ง) แบบติด
ผนัง

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 1 ชุด งบประมาณ 24,900 บาท มี
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่เกิน
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
(เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2564)

24,900

สานักปลัด

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
- สายส่งน้าดับเพลิง
ขนาด 1.5 นิ้ว

สายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 เส้น มีคุณลักษณะพอ
สังเขป ดังนี้ สายส่งน้าดับเพลิง แบบโพลิเมอร์ ยางสังเคราะห์ ขนาด
1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว สายสีแดง
สายถักทอด้วยเส้นใยโพสีเอสเตอร์ (POLYESTER) ได้รับมาตรฐาน ISO
เป็นต้น (เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ 1)

9,500

สานักปลัด
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2

หมวด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ที่

แผนงาน

3

การรักษาความ
สงบภายใน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
- สายส่งน้าดับเพลิง
ขนาด 2.5 นิ้ว

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

หน่วยงาน
2564
(บาท)

สายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จานวน 1 เส้น มีคุณลักษณะพอ
สังเขป ดังนี้ สายส่งน้าดับเพลิง แบบโพลิเมอร์ ยางสังเคราะห์ ขนาด
2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว สายสีแดง
สายถักทอด้วยเส้นใยโพสีเอสเตอร์ (POLYESTER) ได้รับมาตรฐาน ISO
เป็นต้น (เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ 1)
-

-

-

-

รับผิดชอบ
หลัก

10,000

สานักปลัด

44,400

-

-8-

รวม

2565
(บาท)

