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ค าน า 
    
    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และมีการแก้ไข การเพ่ิมเติม จนถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลหนองโสน และเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เนื่องจากปัจจุบัน
สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปี งบประมาณที่จะ
ด าเนินการของโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
โดยการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
   ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
แผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่  19 ตุลาคม 2561  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561   
            ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ และแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงมีความจ าเป็นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป   
 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน   
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไ้ข ครัง้ที ่2/2564                                                   หนา้  ๑ 
 

ส่วนที่  ๑ 
        บทน ำ 

1. เหตผุลและความจ าเปน็ 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และมีการแก้ไข การเพ่ิมเติม จนถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลหนองโสน และเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม  เนื่องจากปัจจุบัน
สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ โดยตามหนังสือหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพรงล าบิด 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขปีงบประมาณโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 -2565)  โดยหมู่บ้านได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและประสานแผน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562  
และคณะกรรมการหมู่บ้านพรงล าบิด มีความประสงค์ขอแก้ไขปีงบประมาณของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ส าหรับโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ด าเนินการ โดยขอ
ย้ายโครงการเพื่อพิจารณาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนจึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปีที่จะด าเนินการของโครงการพัฒนาที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีการแก้ไข
ปีงบประมาณ จ านวน 7 โครงการ  โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
    ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
     และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 5. ยกเลิกข้อความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติและให้
ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
     “ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ 
    เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณตามปีที่
ก าหนดไว้  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน”  
 
 



 

 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไ้ข ครัง้ที ่2/2564                                                   หนา้  ๒ 
 

๒. วตัถปุระสงค์ของการแกไ้ขแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ครัง้ที ่2/2564 
 2.1 เพ่ือให้โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสนมีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

๓. ขัน้ตอนการแก้ไขแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครัง้ที ่2/2564 
   3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
แผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  
    ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย 
  3.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
“ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณปีที่ก าหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นและเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 

 
        แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไ้ข ครัง้ที่ 2/2562                                                                                                                                        หนา้ ๓ 

 

 
 
 

สว่นที ่2 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) แกไ้ข ครัง้ที ่2/2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน  

อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
        แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไ้ข ครัง้ที่ 2/2562                                                                                                                                        หนา้ ๔ 

 

บัญชสีรปุการแก้ไข 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่1  การพฒันาความมัง่คั่งทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคา้ชายแดนเชือ่มโยงกบัอาเซยีนฯ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัตราด ที ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ ขอ้มลูตามแผน ฯ 
สว่นราชการที่

รบัผดิชอบ 
การแกไ้ข 

เหตผุลของการแกไ้ข 
รายการเดมิ รายการทีแ่กไ้ข 

1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่าเจม๊าล ีหมู่ 
๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2563  หน้า 19 ล าดับท่ี 29 

กองช่าง งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2565 เพื่อแก้ไขปีงบประมาณด าเนินการ 
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได ้

2 ขุดลอกรางระบายน้ า ซอยพรงล าบิด 
๖ หมู่ ๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2563  หน้า 20 ล าดับท่ี 30 

กองช่าง งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2565 เพื่อแก้ไขปีงบประมาณด าเนินการ 
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได ้

 
 
 



 

 
        แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไ้ข ครัง้ที่ 2/2562                                                                                                                                        หนา้ ๕ 

 

ที ่ โครงการ ขอ้มลูตามแผน ฯ 
สว่นราชการที่

รบัผดิชอบ 
การแกไ้ข 

เหตผุลของการแกไ้ข 
รายการเดมิ รายการทีแ่กไ้ข 

3 ขยายเขตประปา ซอยพรงทะเล หมู่ ๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2563  หน้า 20 ล าดับที่ 31 

กองช่าง งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2565 เพื่อแก้ไขปีงบประมาณด าเนินการ 
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได ้

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ ซอยพรงล าบดิ ๕ 
หมู่ ๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2563  หน้า 20 ล าดับท่ี 32 

กองช่าง งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2565 เพื่อแก้ไขปีงบประมาณด าเนินการ 
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได ้

5 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรงล าบดิ ๕ 
หมู่ ๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2563  หน้า 21 ล าดับท่ี 33 

กองช่าง งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2565 เพื่อแก้ไขปีงบประมาณด าเนินการ 
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได ้

6 ขยายเขตประปา (พรงทะเล - คลอง
แตง) หมู่ ๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2563  หน้า 21 ล าดับท่ี 35 

กองช่าง งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2565 เพื่อแก้ไขปีงบประมาณด าเนินการ 
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได ้

 



 

 
        แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไ้ข ครัง้ที่ 2/2562                                                                                                                                        หนา้ ๖ 

 

ที ่ โครงการ ขอ้มลูตามแผน ฯ 
สว่นราชการที่

รบัผดิชอบ 
การแกไ้ข 

เหตผุลของการแกไ้ข 
รายการเดมิ รายการทีแ่กไ้ข 

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ ซอยพรงล าบดิ ๔ 
หมู่ ๓ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2/2563  หน้า 21 ล าดับที่ 36 

กองช่าง งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2565 เพื่อแก้ไขปีงบประมาณด าเนินการ 
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได ้

 
 
 
 
 
 
  



 

 
        แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไ้ข ครัง้ที่ 2/2562                                                                                                                                        หนา้ ๗ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) แก้ไข ครั้งที ่2/2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่1  การพฒันาความมัง่คั่งทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคา้ชายแดนเชือ่มโยงกบัอาเซยีนฯ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ในเขตจงัหวดัตราด ที ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยท่าเจ๊
มาล ีหมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๖๐ เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.
ม. 

    144,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไปมา 

กองช่าง 

2 ขุดลอกราง
ระบายน้ า ซอย
พรงล าบิด ๖ 
หมู่ ๓ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง รอการ
ระบาย 

ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร 

    25,000 รางระบายน้ าใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังรอการระบาย 
อย่างมีประ สิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 ขยายเขตประปา 
ซอยพรงทะเล 
หมู่ ๓ 

เพื่อส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

ระยะทาง ๑,๖๐๐ 
เมตร 

    1,200,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 



 

 
        แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไ้ข ครัง้ที่ 2/2562                                                                                                                                        หนา้ ๘ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
ซอยพรงล าบิด ๕ 
หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๓๕๐ 
เมตร 

    200,000 ประชาชนมีไฟใช้
อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยพรงล าบิด ๕ 
หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๕๐ เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๑,๔๐๐ 
ตร.ม. 

    840,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 
สะดวกส าหรบั
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

6 ขยายเขตประปา 
(พรงทะเล - คลอง
แตง) หมู่ ๓ 

เพื่อส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

ระยะทาง ๖๐๐ 
เมตร 

    420,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

กองช่าง 

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
ซอยพรงล าบิด ๔ 
หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง ๑๐๐ 
เมตร 

    56,000 ประชาชนมีไฟใช้
อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

รวม        2,885,000    
 



 
 

 
 

 

 


