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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 

คำนำ 
    
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
และประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลหนองโสนและเป็นกรอบ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม นั้น  
    ด้วยมีหมู่บ้านที่มีความประสงค์ต้องการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ได้เสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  
จึงจำเป็นต้องดำเนินการเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ .ศ . 2566 - 2570) ครั ้งที ่  1/2565 เพื ่อให้
แผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นม ีความครอบคล ุมและสามารถแก ้ ไขป ัญหาในพ ื ้นท ี ่ ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ  
และสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาในระดับพื้นที่กับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แล้วนั้น  องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสนหวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าจะสามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น เป็นแนวทางในการพัฒนาพื ้นที่  
และตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลหนองโสน 
 
 
            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน   
 
 
 
 



 

 

     สารบัญ  

    
เรื่อง                           หน้า 

 คำนำ           ก 
 ส่วนที่ 1   บทนำ         1 
   - เหตุผลและความจำเป็น       1 
   - วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
    ครั้งที่ 1/2565        1 
   - ขั้นตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  2 
 ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา    3 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565   
   - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา    (แบบ ผ ๐๑)  4 
   - บัญชีสรุปโครงการที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (แบบ ผ ๐๑/1)  6 
   - รายละเอียดโครงการพัฒนา    (แบบ ผ ๐๒)  7 
   - รายละเอียดโครงการที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (แบบ ผ ๐๒/1)  8 
   - รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ   (แบบ ผ ๐๒/2)   15 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

1. เหตุผลและความจำเป็น 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  
เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณในการดำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ซ ักซ้อมแนวทางในการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) โดยให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นดำเน ินการจ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570)   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) และประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลหนองโสนและ
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม  

นั้น 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอความร่วมมือหมู่บ้านพิจารณาโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อเตรียมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน โดยหากหมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ ่นฯ ขอให้เสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และต้องเป็นโครงการที่มาจากการ
ประชาคมหมู่บ้านหรืออยู ่ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ ่งมีหมู่บ้านที่เสนอโครงการเพื ่อการเพิ ่มเติมแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นฯ ดังนี้  
  1. หมู่ที่ 3 บ้านพรงลำบิด 
  2. หมู่ที่ 4 บ้านสระบัว 
  3. หมู่ที่ 6 บ้านหนองโพรง 
  4. หมู่ที่ 8 บ้านพรงจาก 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื ่อให้แผนพัฒนาท้องถิ ่นสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565 
  2.1 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มีความสอดคล้องและครอบคลุมกับ
สภาพปัญหาในพื้นที่ และสามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำเนินการให้บริการ
สาธารณะในพ้ืนที ่
  2.2 เพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามสภาพ
ปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
และดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล 
  2.3 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 

 



 

 

๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้       
       (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตราท่ี 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เกี ่ยวกับโครงการ
พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 ด้วย  แลเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบในที ่เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ว ันที่ ได้ร ับความเห็นชอบการเพิ ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๓ 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1/2565   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๔ 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมี
สุข 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

            

รวม - - -- - - - - - - - - - 
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

            

- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

2 6,097,400 - - - - - - - - 2 6,097,400 

รวม 2 6,097,400 - - - - - - - - 2 6,097,400 

แบบ ผ. 01 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการที่ดี 

            

- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1 500,000 - - - - - - - - 1 500,000 

รวม 1 500,000 - - - - - - - - 1 500,000 
รวมท้ังหมด 3 6,597,400 - - - - - - - - 3 6,597,400 

แบบ ผ. 01 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๖ 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมู่ที ่1 บ้านหนองโสนบน - - - - - - - - - - - - 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโสน - - - - - - - - - - - - 
หมู่ที่ 3 บ้านพรงลำบดิ 10 8,738,400 2 2,400,000 - - - - - - 12 11,178,400 
หมู่ที่ 4 บ้านสระบัว 6 444,800 1 216,000       7 660,800 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพรง - - - - - - - - - - - - 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโพรง (หิน
โค่ง) 

3 920,000 - - - - - - - - 3 920,000 

หมู่ที่ 7 บ้านปลายคลองน้ำเชี่ยว - - - - - - - - - - - - 
หมู่ที่ 8 บ้านพรงจาก 3 469,000 - - - - - - - - 3 469,000 

รวมท้ังหมด 22 10,572,200 3 2,616,000 - - - - - - 25 13,188,200 

แบบ ผ. 01/1 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
     5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
อาคารและสำนักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสน 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีให้เหมาะสม 
สะดวก ในการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม/ต่อเตมิ
อาคาร สถานท่ีให้
เหมาะสม สะดวก 
ในการปฏิบัติงาน
และให้บริการ
ประชาชน 

500,000 
 

    พื้นที่ในการ
ปรับปรุง
สำนักงาน 

สถานท่ีมีความ
เหมาะสม ปลอดภัย 
สะดวก สามารถ
ให้บริการประชาชน
ได้อย่าง และมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

 รวม   500,000        

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๘ 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 1  การพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนฯ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
     2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดอบรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และส่งเสรมิอาชีพใน
ชุมชน หมู่ 3 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และส่งเสรมิการ
พัฒนาอาชีพใน
ชุมชน 

จัดอบรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
ส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง 

100,000     ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และประชาชนมี
ความรู้ ทักษะอาชีพ 

หมู่ 3 
บ้านพรง
ลำบิด 

สำนักปลดั 

2 จัดงานส่งเสริม
อาหารทะเลและ
แข่งขันกีฬาทางน้ำ
ชุมชนบ้านปาก
คลองน้ำเชี่ยว หมู่ 3 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และส่งเสรมิการ
พัฒนาอาชีพใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
อาหารทะเลและ
แข่งขันกีฬาทางน้ำ ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง 

200,000     ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และส่งเสรมิอาชีพ
แก่ประชาชน 

หมู่ 3 
บ้านพรง
ลำบิด 

สำนักปลดั 

3 ปรับปรุงและสรรหา
เมลด็พันธ์ุข้าวกลุ่ม
ชาวนาตำบลหนอง
โสน 

เพื่อส่งเสริมการ
ปรับปรุง พัฒนา /
สรรหาเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวกลุ่มขาวนา
ตำบลหนองโสน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
ปรับปรุง พัฒนา/สรร
หาเมล็ดพันธ์ุ ไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 

200,000     ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน 

หมู่ 3 
บ้านพรง
ลำบิด 

สำนักปลดั 

 รวม   500,000         

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๙ 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 1  การพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนฯ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงประตู
กั้นน้ำเค็ม หมู่ 3  

เพื่อป้องกันน้ำเค็ม
ไหลเข้าพื้นที่
การเกษตร  

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมประตูกั้น
น้ำเค็ม รวม 11 จดุ 

140,000     จำนวนการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมประตูกั้น
น้ำเค็มที่ได้
มาตรฐาน 

สามารถป้องกัน
การดันของน้ำเค็ม
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ 3 บ้าน
พรงลำบิด 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยพรง
ลำบิด 6 หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 140 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. 

252,000     ระยะทางการ
ก่อสร้างถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 3 บ้าน
พรงลำบิด 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๑๐ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ลงดินลูกรัง ซอยพี่
น้อง หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดินปริมาณดิน
ไม่น้อยกว่า 300 
ลบ.ม. 

30,000     ปริมาณการลงดิน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 4 บ้าน
สระบัว 

กองช่าง 

4 ลงดินลูกรัง ซอยหลัง
ศาลเจ้าดอนตาแจม่ 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดินปริมาณดิน
ไม่น้อยกว่า 480 
ลบ.ม. 

48,000     ปริมาณการลงดิน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 4 บ้าน
สระบัว 

กองช่าง 

5 ลงดินลูกรัง ซอย
กลางนา หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดินปริมาณดิน
ไม่น้อยกว่า 
1,500 ลบ.ม.  

150,000     ปริมาณการลงดิน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 4 บ้าน
สระบัว 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยแสงไทย - ถึง
บ้านนายจเร หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 120 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 360 
ตร.ม. 

 216,000    ระยะทางการ
ก่อสร้างถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 4 บ้าน
สระบัว 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๑๑ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 วางท่อระบายน้ำ คสล.  
พร้อมลงดิน ซอยปราบ
เสถียร หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

วางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด Ø 
0.40 ม. พร้อมบ่อ
พัก คสล. ระยะทาง 
41 ม.  

63,000     ปริมาณการลงดิน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 4 บ้าน
สระบัว 

กองช่าง 

8 วางท่อระบายน้ำ คสล.  
พร้อมลงดิน ซอยศาล
เจ้าปู่หมอ หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

วางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด Ø 
0.80 ม. พร้อมบ่อ
พัก คสล. ระยะทาง 
39 ม. 

137,000     ปริมาณการลงดิน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 4 บ้าน
สระบัว 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณปากซอย
สมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 7.20 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 28 
ตร.ม. 

16,800     ปริมาณการลงดิน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 4 บ้าน
สระบัว 

กองช่าง 

10 ติดตั้งป้ายช่ือซอย หมู่ 
6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

จัดทำและติดตั้งป้าย
ช่ือซอย หมู่ 6 
จำนวน 12 ป้าย 

60,000     จำนวนการจัดทำ
และตดิตั้งป้ายช่ือ
ซอย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๑๒ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ปรับปรุงถนนดิน 
ซอยพัฒนาพาสุข 
หมู่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ใน
การสญัจรไปมา 

ปรับปรุงถนน ลงดิน
ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 600 ลบ.ม. 

60,000     ปริมาณการลงดิน ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

12 ลงดินลูกรังพร้อม
วางท่อ คสล. ซอย
ก้นกอก หมู่ 8  

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ใน
การสญัจรไปมา 

ลงดินปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 720 ลบ.
ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. Ø 
0.60 ม. จำนวน 
12 ท่อน 

95,000     ปริมาณการลงดิน ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
สำหรับการสญัจร
ไปมา 

หมู่ 8 บ้าน
พรงจาก 

กองช่าง 

13 ลอกทาง
สาธารณประโยชน์ 
หลังบ้านนางระแวง 
- ถนนพัฒนาการ 
หมู่ 8  

เพื่อเพ่ิมการ
ระบายน้ำ 
ป้องกันน้ำท่วม
ขังในพื้นที่ 

ลอกทาง
สาธารณประโยชน์ 
ขนาดกว้าง 1 - 1.5 
ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 
120 ม. 

10,000     ระยะทางในการ
ลอกทาง
สาธารณประโยชน์ 

สามารถเพิ่มการ
ระบายน้ำ ป้องกัน
น้ำท่วมขังในพื้นที่ 

หมู่ 8 บ้าน
พรงจาก 

กองช่าง 

14 ขยายไหล่ทางพร้อม
ฝังท่อระบายน้ำ 
ซอยประชาอุทิศ 
(ตั้งแต่หน้าบ้านนาย
สมชาย - แยกบ้าน
อรอุมา) หมู่ 8 

เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ใน
การสญัจรไปมา 

วางท่อระบายน้ำ 
คสล. Ø 0.80 ม. 
จำนวน 95 ท่อน 
พร้อมบ่อพักจำนวน 
9 ลูก 

364,000      จำนวนการวางท่อ
ระบายน้ำ 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
สำหรับการสญัจร
ไปมา 

หมู่ 8 บ้าน
พรงจาก 

กองช่าง 

 รวม   1,425,800 216,000        
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๑๓ 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 1  การพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนฯ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ำ ซอย
พรงลำบิด 5 หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง และ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ระยะทางประมาณ 
300 ม. 

120,000     ระยะทางการ
ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ  

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

หมู่ 3 บ้าน
พรงลำบิด 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมสาย
ดับ ซอยพรงลำบดิ 6 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง และ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทางประมาณ 
400 ม. 

70,000     ระยะทางการ
ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ  

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

หมู่ 3 บ้าน
พรงลำบิด 

กองช่าง 

3 ขยายเขตประปาบ้าน
พรงลำบิด - คลองแตง 
หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

ขยายเขตประปา Ø 4 
นิ้ว ระยะทางประมาณ 
860 ม. 

602,000     ระยะทางการ
ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ  

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

หมู่ 3 บ้าน
พรงลำบิด 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๑๔ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/
แรงต่ำพร้อมสายดับ 
ซอยธวัชอุทิศ หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง และ
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/
แรงต่ำ พร้อมสายดับ 
ระยะทางประมาณ 
500 ม. 

800,000     ระยะทางการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง/
แรงต่ำ พร้อม
สายดับ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

หมู่ 6 บ้าน
หนองโพรง 

กองช่าง 

 รวม   1,592,000         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๑๕ 

 

 
 
 
 

บัญชีโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 

สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

***************************** 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๑๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดตราดที่ 1  การพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนฯ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดตราด ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(Kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงโฮมสเตย์ป่าชาย
เลนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 
หมู่ 3 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

ปรับปรุงโอมสเตย์ 
จำนวน 4 หลัง 

 800,000    จำนวนการ
ปรับปรุงโอมสเตย์ 
ที่ได้มาตรฐาน 

สามารถพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างสะพานทางเดิน 
คสล. หลังโรงเรียนบ้าน
ปากคลองน้ำเชี่ยว หมู่ 3 

เพื่อการพัฒนา
และส่งเสรมิแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในพื้นที ่

ก่อสร้างสะพาน
ทางเดิน คสล. ขนาด
กว้าง 2 ม. ระยะทาง
ประมาณ 320 ม. 

 1,600,000    ระยะทางการ
ปรับปรุงสะพาน
ทางเดินศึกษา
ธรรมชาต ิ

สามารถพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพื้นที่ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า
เที่ยม หมู่ 3 

เพื่อส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและการ
ออกกำลังกายใน
ชุมชน 

ก่อสร้างสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม ขนาดกว้าง 
25 ม. ยาว 45 ม. 
ตามแบบมาตรฐาน 

1,800,000 1,800,000    จำนวนสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีสถานท่ี
ในการเล่นกีฬาและ
ออกกำลังท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02/2 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565                                                                                                                             ๑๗ 

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(Kpi) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
เสรมิผิวแอสฟลัต์
คอนกรีตสายปาก
คลอง หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
โดยเสรมิผิวแอสฟลัต์
คอนกรีตขนาดกว้าง 
4.00 - 5.00 ม. 
ระยะทาง 2,700 ม. หนา 
0.05 ม. หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 13,400 ตร.ม. 

5,254,400 5,254,400    ระยะทางในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
ซอยหนองน้ำหวาน 
หมู่ 6 (ช่วงที่ 2) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย
การเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 1,079.00 
ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,474.00 ตร.ม. 

3,040,600     ระยะทางในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
สำหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต 
ซอยประชาอุทิศ - 
ซอยอนามัย หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย
การเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 1,294.00 
ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,470.00 ตร.ม. 

3,056,800     ระยะทางในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
สำหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

 รวม   13,151,800 9,454,400       

 

แบบ ผ. 02/2 



 
 

 
 

 

 
 
 

   


