แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561–2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

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 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนและ
เพื่ อ การด าเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่ จึ งได้ จัด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ ย นแปลง
ครั้ งที่ 2 (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1
เพื่อประโยชน์ ของประชาชน การเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่น ให้ เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒ นาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ งได้รับ ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒ นาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริห าร
ท้อ งถิ่ น ประกาศใช้ พร้ อ มทั้ งปิ ด ประกาศให้ ป ระชาชนทราบโดยเปิ ดเผยไม่ น้ อยกว่าสามสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนนาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังกล่าว จะนาไปสู่
การปฏิบัติที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
เป็นอย่างแท้จริง

เหตุผลและความจาเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
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. 2564 ไปแล้วนั้น
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่ อให้ โครงการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีความ
สอดคล้องกับสภาพสถานที่ จริง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเพื่อเป็นกรอบการบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริ ห ารส่ว นตาบลหนองบอน ตามอานาจหน้า ที ่ จึงได้จัดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 25612565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน
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 พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ยุทธศาสตร์

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. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

4

359,117.68

4

359,117.68

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

4

359,117.68

4

359,117.68

-

-

-

-

-

-

-

-

1

40,000

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
สังคม และการบริหารจัดการ
3.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
รวม
รวมทั้งหมด

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

40,000

1
1

-

-

-

-

1

50,000

-

-

1

60,000

2

110,000

-

-

-

-

1

50,000

-

-

1

60,000

2

110,000

-

-

-

-

1

50,000

-

-

6

459,117.68

7

509,117.68

2

40,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
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
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

สระแก้ว โครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่าง
รายทาง ซอยสุริยะ หมู่ที่ 1 บ้านหน้า
สถานี เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน้า 5
ลาดับที่ 5)
รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
แรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะให้กับราษฎร
กลุ่มซอยสุริยะ หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี
เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ถนนมีแสงสว่าง
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

บริเวณซอยสุริยะ เสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 8 เมตร จานวน 4 ต้น
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ระยะทาง 150 เมตร

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และถนนมีแสงสว่าง
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8
เมตร จานวน 5 ต้น ระบบ 1 เฟส
2 สาย ระยะทาง 150 เมตร
ติดตั้งโคมไฟ ขนาด 2x36 วัตต์
จานวน 5 ชุด

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
63,897.19 จานวน 1
โครงการ

79,224.94 จานวน 1
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และ
ถนนมีแสงสว่าง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้รายละเอียดและงบประมาณของโครงการเป็นไปตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
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 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จาหน่ายไฟฟ้า บริเวณทางเข้าวัดแน่นดี
สันติธรรมถึงบริเวณประปาวัดแน่นดี
สันติธรรม หมู่ที่ 2 บ้านสวน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน้า 5
ลาดับที่ 6)
รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
แรงต่า บริเวณประปาวัดแน่นดีสันติ
ธรรม หมู่ที่ 2 บ้านสวน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก
พื้นที่

บริเวณทางเข้าวัดแน่นดีสันติ
ธรรม หมู่ที่ 2 เสาคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 8 เมตร จานวน 7
ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ระยะทาง 240 เมตร

เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก
พื้นที่

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

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

2564
(บาท)
73,440.52

2565
(บาท)

109,050.12

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน 1
โครงการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

กองช่าง

จานวน 1
โครงการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

กองช่าง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้รายละเอียดและงบประมาณของโครงการเป็นไปตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว

4

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
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 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว โครงการขยายเขตระบบ
จาหน่ายไฟฟ้า และขยายไฟฟ้าแสง
สว่างรายทาง ซอยข้างบ้านนายพิทกั ษ์
เชื่อมซอยสุริยะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน้า 6
ลาดับที่ 7)
รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
แรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะให้กับราษฎร
กลุ่มบ้านซอยข้างบ้านนายพิทกั ษ์ เชื่อม
ซอยสุริยะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน

วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก
พื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

บริเวณซอยข้างบ้านนายพิทักษ์
หมู่ที่ 8 เสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 8 เมตร จานวน 7 ต้น
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ระยะทาง 150 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
128,019.08 จานวน 1
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ และถนนมี
แสงสว่าง ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8
เมตร จานวน 9 ต้น ระบบ 1
เฟส 2 สาย ระยะทาง 150
เมตร ติดตั้งโคมไฟ ขนาด 2x36
วัตต์ จานวน 7 ชุด

137,577.39 จานวน 1
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ และถนนมี
แสงสว่าง
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้รายละเอียดและงบประมาณของโครงการเป็นไปตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
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 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕61
(บาท)

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว โครงการขยายไฟฟ้าแสงสว่าง
รายทาง ซอยบ้านช่างเดี่ยว หมู่ที่ 9
บ้านเนินแสนสุข
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน้า 6
ลาดับที่ 8)
รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สระแก้ว โครงการไฟฟ้าสาธารณะให้กับ
ราษฎร กลุ่มบ้าน ซอยบ้านช่างเดี่ยว
หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข

เพื่อให้ถนนมีแสงสว่าง
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

บริเวณซอยบ้านช่างเดี่ยว
หมู่ที่ 9 พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ระยะทาง 200 เมตร

เพื่อให้ถนนมีแสงสว่าง
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

พาดสายแรงต่าไฟ
สาธารณะ ขนาด 25
มิลลิเมตร ระยะทาง 200
เมตร ติดตั้งโคมไฟ ขนาด
2x36 วัตต์ จานวน 4 ชุด

งบประมาณ
๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
33,265.23 จานวน 1
โครงการ

33,265.23 จานวน 1
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ถนนมีแสงสว่าง
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

ถนนมีแสงสว่าง
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้รายละเอียดและงบประมาณของโครงการเป็นไปตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

1

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมือง
สระแก้ว โครงการ "สืบสานวัฒนธรรม
เบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว"
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน้า 43
ลาดับที่ 15)

เพื่อเป็นการส่งเสริม
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและ อาเภอเมืองสระแก้ว
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมือง
สระแก้ว โครงการ "สืบสานวัฒนธรรม
เบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว"

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

งบประมาณ
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)

2564
(บาท)

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองสระแก้ว
โครงการ "สืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว" ประจาปี
2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
30,000 การดาเนิน
โครงการปีละ
1 ครั้ง

40,000 จานวน 1
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยว
สินค้าของ
ท้องถิ่นเป็นที่
รู้จักของ
ประชาชนมาก
ขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยว
สินค้าของ
ท้องถิ่นเป็นที่
รู้จักของ
ประชาชนมาก
ขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้การขอรับเงินอุดหนุนของอาเภอเมืองสระแก้วมีความสอดคล้องกับการดาเนินโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
2. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพทีด่ ี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 อุดหนุน ศตส.อาเภอเมืองสระแก้ว,

ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองสระแก้ว
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข ครั้งที่ 2
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) หน้า 30
ลาดับที่ 1)
รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมือง
สระแก้ว โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอเมือง
สระแก้ว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

อาเภอเมืองสระแก้ว

เพื่อดาเนินการตรวจสอบ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรมอื่นๆภายใน
พื้นที่เมืองสระแก้ว และ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ความมั่นคงในพื้นที่

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองสระแก้ว
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่อาเภอเมือง
สระแก้ว

งบประมาณ
๒๕61
(บาท)

๒๕62
(บาท)

๒๕63
(บาท)
50,000

2564
(บาท)

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
50,000 การดาเนิน
โครงการอย่าง
น้อยปีละ
จานวน 1 ครั้ง

60,000 จานวน 1
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ลด
น้อยลง

สานักปลัด

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่
อาเภอเมือง
สระแก้วบรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามเป้าหมาย

สานักปลัด

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง:
1. เพื่อให้การขอรับเงินอุดหนุนของอาเภอเมืองสระแก้วมีความสอดคล้องกับการดาเนินโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
2. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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