
 

งานนโยบายและแผน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบ่อ 

อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

โทรศพัท ์034-884-034, 034-434-070 

www.banbo.go.th 

กรมสง่เสริมการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย 

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

ตามงบพัฒนา 

http://www.banbo.go.th/


ค ำน ำ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก เงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใช้แผนเมื่อวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้อง
สอดคล้อง กับนโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชน ท าให้เกิดมี
โครงการ/กิจกรรมที่ยัง ไมมี่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)   

ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 เพ่ือบรรเทาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ต่อไป  
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่  3) พ.ศ.๒๕61 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น         
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก      
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ พัฒนา
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ซึ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น แต่การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้อง กับนโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทาความต้องการ ความเดือดร้อน
ของประชาชน ท าให้เกิดมีโครงการ/กิจกรรมที่ยัง ไม่มีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
ดั้งนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม   
ครั้งที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว      
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติมโครงการ/ครุภัณฑ์ที่มีความ
จ าเป็นในการใช้งานเพ่ือให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และบางโครงการมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพ่ิมเติม ครัง้ที่  1 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 14 8,790,000       1 300,000           15 9,090,000       

รวม 14 8,790,000       1 300,000           15 9,090,000       

4) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเมอืง  กำรบริหำร

    4.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 3,000,000 1 3,000,000

รวม 1 3,000,000       1 3,000,000

8) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

    8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,950,000       3 1,950,000       

รวม 3 1,950,000       3 1,950,000       

รวมทั้งสิ้น 18 13,740,000    1 300,000          19     14,040,000    

ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1

ปี 2565

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนบ่อ

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562

แบบ  ผ.01 เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  หน้า 2



เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก าจัดวัชพชื ส่ิงกดีขวาง เพื่อก าจัดวัชพชืและขยะ โดยเร่ิมจากคลองสุนขัหอน 250,000 ประชาชน สามารถระบาย กองช่าง

ทางน้ าและขยะมลูฝอย ในแพรกสาธารณะ ถึง บา้นนายจรูญ ได้รับความ น้ าและลดปญัหา

ในแพรกสาธารณะ ประโยชน ์หมู่ 1 กติตีศรีวรพนัธ์ หมู่ที่ 1 สะดวก น้ าทว่มขัง การ

ประโยชน ์หมู่ 1 ยาว  415.00 เมตร เพิ่มขึ้น ระบายน้ าและ

ร้อยละ 80 ไมม่ส่ิีงอดุตัน

2 ปรับปรุงทางเทา้  คสล.  -เพื่อใหก้ารสัญจรไป-มา เร่ิมจากบา้นนายวิโนชย์  200,000 ประชาชน  -ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ 1  ได้รับความสะดวกและ จันทร์นเิวศน ์ถึง  แพรก ได้รับความ ความสะดวกใน

ปลอดภยั สาธารณะประโยชนบ์า้น สะดวก การใช้ถนน

นายประสิทธิ์ ครุฑธา หมู่ 1 เพิ่มขึ้น

ยาว     100.00    เมตร

วตัถุประสงค์ที่

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

โครงการ

     3. ยุทธศาสตร ์ :  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) 

จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลักKPI

 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ

          3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

แบบ  ผ.02  เพ่ิมเติม

  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ แผ่นที่ 3



เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลักKPI

          3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

แบบ  ผ.02  เพ่ิมเติม

3 กอ่สร้างถนน  คสล.พร้อมทอ่ เพื่อใหก้ารสัญจรไป-มา ได้ เร่ิมจากถนนสายบา้นบอ่- 1,000,000      ประชาชน ประชาชนได้ กองช่าง

ลอดเหล่ียมระบายน้ า  หมู่ 1 รับความสะดวกและ กระซ้าขาว  สค 2020  ถึง ได้รับความ รับความสะดวก

ปลอดภยั ถนนสายซอยอยู่เย็น สะดวก ในการใช้ถนน

เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กว้าง  4.00  เมตร เพิ่มขึ้น และลดปญัหาน้ า

ยาว  115.00  เมตร ทว่มขัง

พร้อมทอ่ระบายน้ า หมู่ 1

4 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  1. เพื่อใหป้ระชาชน ได้มี ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 1,200,000      ร้อยละของ ประชาชนม ี กองช่าง

ถนนสายพอ่เขาตก  หมู่ที่ 2 ไฟฟา้ใช้ในการ คมนาคมใน จากถนนพระราม 2 ถึง ประชากรที่ ไฟฟา้ใช้อย่าง กฟภ.บา้นแพว้

ช่วงเวลา กลางคืน บริเวณบา้นนางนฤมล พงึพอใจ ทั่วถึง

2. เพื่อลดความ เส่ียงในการ นว่มนวล หมู่ 2

คมนาคม ช่วงเวลากลางคืน จ านวน  1   งาน

5 ลอกทอ่ระบายน้ า 1. เพื่อเปน็การปอ้งกนัมใิห้ โดยท าการลอกทอ่ เร่ิมจาก 100,000        ร้อยละของ สามารถปอ้ง กองช่าง

สาธารณะประโยชน ์ถนนสาย คู คลอง ทอ่รางระบายน้ า ถนนพระราม 2 ถึงสะพาน ประชากรที่ กนัน้ าทว่ม

บา้นบอ่-กระซ้าขาว  หมู่ที่ 2 อดุตัน ต้ืนเขิน พอ่คุณโขน  หมู่ที่ 2 พงึพอใจ และลดปญัหาน้ า

2. เพื่อเปน็การปอ้งกนัน้ า ระยะทาง 2,200  เมตร ทว่มขัง

ทว่มขังเวลาหนา้ฝนหรือ

หนา้น้ า

  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ แผ่นที่ 4



เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลักKPI

          3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

แบบ  ผ.02  เพ่ิมเติม

6 ยกระดับลานคอนกรีต เพื่อปรับสภาพถนนใหสั้ญจร โดยท าการยกระดับถนน 450,000        ร้อยละของ ประชาชนสัญจร กองช่าง

อเนกประสงค์หนา้โรงเรียน ได้สะดวกและปลอดภยัขึ้น หนา้โรงเรียนวัดใหญบ่า้นบอ่ ประชากรที่ ไปมาได้ สะดวก

วัดใหญ่บา้นบอ่ หมู่ที่ 3 ตามแบบที่ อบต.ก าหนด พงึพอใจ และปลอดภยั

กว้าง  18.00 ม. 

ยาว 22  ม. หนา 0.15 ม.

7 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 1. เพื่อใหป้ระชาชน ได้มี ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 450,000        ร้อยละของ ประชาชนม ี กองช่าง

หมู่ที่ 3 ไฟฟา้ใช้ในการคมนาคมใน บริเวณเขื่อนหนา้วัดใหญ่ ประชากรที่ ไฟฟา้ใช้อย่าง กฟภ.บา้นแพว้

ช่วงเวลากลางคืน บา้นบอ่  หมู่ที่ 3 พงึพอใจ ทั่วถึง

2. เพื่อลดความเส่ียงในการ จ านวน 1 งาน

คมนาคมช่วงเวลากลางคืน

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหม้กีารสัญจร บริเวณบ้านนายสุรินทร์ 1,500,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจร กองช่าง

เหล็ก หมู่ 5 ได้สะดวกและปลอดภยัขึ้น ทรุาชะโร - บริเวณหอ้งแถว ประชากรที่ ไปมาได้ สะดวก

และลดปญัหาน้ าทว่มขัง นายสุวรรณ น่วมนวล หมู่ 5 พงึพอใจ และปลอดภยั

กว้าง 3.00 ม. ยาว 130 ม.

พร้อมทอ่ระบายน้ า

9 กอ่สร้างถนนลูกรัง หมู่ 5 เพื่อใหม้กีารสัญจร เร่ิมจากถนนสายยายทมิ 400,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจร กองช่าง

ได้สะดวกและปลอดภยัขึ้น ถึงบา้นนายสุทนิ อรุณณัฐ ประชากรที่ ไปมาได้ สะดวก

หมู่ 5  กว้าง  4.00 เมตร พงึพอใจ และปลอดภยั

ยาว  230.00  เมตร

  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ แผ่นที่ 5



เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลักKPI

          3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

แบบ  ผ.02  เพ่ิมเติม

10 ซ่อมแซมสะพานสมเด็จย่า เพื่อใหป้ระชาชนมทีางสัญจร จ านวน  1  แหง่ 450,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 6 ได้สะดวกและปลอดภยัขึ้น ประชากรที่ ไปมาได้ สะดวก

พงึพอใจ และปลอดภยั

11 ขุดลอกคลองบางขุด หมู่ 7 เพื่อเปน็การปอ้งกนัมใิห้ จ านวน  1  แหง่ 300,000 ร้อยละของ สามารถปอ้ง กองช่าง

คู คลอง ทอ่รางระบายน้ า - ตลอดเส้น ประชากรที่ กนัน้ าทว่มคลอง

อดุตัน ต้ืนเขิน และก าจัด พงึพอใจ ไมม่ส่ิีงอดุตัน 

วัชพชืและขยะ ลดการอุดตันของขยะ

12 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนสัญจร บริเวณบา้นนายจลอง 1,000,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก  หมู่ 7 ได้สะดวกและปลอดภยัขึ้น เหมอืนถนอม หมู่ 7 ประชากรที่ ไปมาได้ สะดวก

กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. พงึพอใจ และปลอดภยั

13 ลอกทอ่ระบายน้ าริมถนน เพื่อระบายน้ าและลดปญัหา จ านวน  1  แหง่ 40,000          ร้อยละของ สามารถป้องกันน้ า กองช่าง

สายข้างโรงเรียนวัดบางขุด น้ าทว่มขัง ประชากรที่ ท่วม,ท่อระบายน้ า

หมู่ 7 พงึพอใจ ไมม่ส่ิีงอดุตัน 

14 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมทีางสัญจร  เร่ิมจากสะพานข้ามคลอง 1,450,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจร กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  หมู่ 8 ได้สะดวกและปลอดภยัขึ้น บางขุด - แยกถนนสาย ประชากรที่ ไปมาได้ สะดวก

ยายทมิ หมู่ 8 พงึพอใจ และปลอดภยั

กว้าง  5.00 เมตร

ยาว  427.00  เมตร

หนา  0.05  เมตร

  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ แผ่นที่ 6



เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลักKPI

          3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

แบบ  ผ.02  เพ่ิมเติม

15 ปรับปรุงสะพานทางเดินเทา้  -เพื่อใหก้ารสัญจรไป-มา จากบา้นนางละเอยีด 300,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจร กองช่าง

หมู่ 9  ได้รับความสะดวกและ  กจิเจริญ ประชากรที่ ไปมาได้ สะดวก

ปลอดภยั '- ชายทะเลกระซ้าขาว พงึพอใจ และปลอดภยั

หมู่ 9

กว้าง  2.50  เมตร

ยาว  27.00  เมตร

- 8,790,000 300,000รวม           15          โครงการ

  
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ แผ่นที่ 7



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รบั ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการถมดินลูกรังที่ดิน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บริเวณที่ดิน อบต.บา้นบอ่ 3,000,000 ความยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

อบต.บา้นบอ่  หมู่ 4 สะดวกในการคมนาคม หมู่ 4 ของโครงการ ความสะดวก

จ านวน  1  แหง่ ที่ด าเนนิการ  ในการคมนาคม

แล้วเสร็จ

- 3,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)

   ก. ย ทธศาสตร์จงัหวัดที่  4 การพัฒนาสภาพแวดลอ้มให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
 ข. ย ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
     4. ย ทธศาสตร์  :  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านบ่อ
 เพ่ิมเตมิ  ครัง้ที่ 1 

ที่ โครงการ วัตถ ประสงค์
งบประมาณ

รวม             1          โครงการ

          4.5 แผนงาน เคหะและช มชน

แบบ  ผ.02 เพิ่มเติม

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ แผ่นที่ 8



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบและเพิ่มจุด เพื่อความปลอดภยัในชีวิต ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 750,000      จํานวน  ประชาชนและ กองช่าง

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ หมู่ 1 และทรัพยสิ์นของประชาชน แบบภายนอกอาคาร ระบบกล้อง นกัทอ่งเที่ยวได้รับ งานปอ้งกนัฯ

และนกัทอ่งเที่ยว พร้อมอปุกรณ์ หุ่อหุ้ม วงจรปดิ ความปลอดภยัใน

กล้องและเคร่ืองบนัทกึ ที่ติดต้ัง ชีวิตและทรัพย์สิน

ภาพ บริเวณจุดเส่ียง

ภายในหมู่บา้น หมู่ 1

โครงการ

 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

          8.2 แผนงาน เคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  - พ.ศ.2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ
 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่
 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการเมอืงและการบรหิาร
     8. ยุทธศาสตร ์ :  การพัฒนา การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แบบ  ผ.02 เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบ่อ  แผ่นที่ 9



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

          8.2 แผนงาน เคหะและชมุชน

ที่

2 ปรับปรุงระบบและเพิ่มจุด เพื่อความปลอดภยัในชีวิต ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 450,000      จํานวน  ประชาชนและ กองช่าง

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ หมู่ 6 และทรัพยสิ์นของประชาชน แบบภายนอกอาคาร ระบบกล้อง นกัทอ่งเที่ยวได้รับ งานปอ้งกนัฯ

(ท้ายหมู่บ้าน) และนกัทอ่งเที่ยวและภยั พร้อมอปุกรณ์ หุ่อหุ้ม วงจรปดิ ความปลอดภยัใน

ต่างๆ กล้องและเคร่ืองบนัทกึ ที่ติดต้ัง ชีวิตและทรัพย์สิน

ภาพ บริเวณจุดเส่ียง

ภายในหมู่บา้น หมู่ 6 

(ทา้ยหมู่บา้น) 

3 ปรับปรุงระบบและเพิ่มจุด เพื่อความปลอดภยัในชีวิต ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 750,000      จํานวน  ประชาชนและ กองช่าง
ติดต้ังกล้องวงจรปดิ  หมู่ที่ 9 และทรัพย์สินของประชาชน แบบภายนอกอาคาร ระบบกล้อง นกัทอ่งเที่ยวได้รับ งานป้องกนัฯ

และนกัทอ่งเที่ยว พร้อมอปุกรณ์ หุ่อหุ้ม วงจรปดิ ความปลอดภยัใน

ปอ้งกนัการกอ่อาชญา กล้องและเคร่ืองบนัทกึ ที่ติดต้ัง ชีวิตและทรัพย์สิน
กรรม ปญัหายาเสพติด ภาพ บริเวณจุดเส่ียง
ปญัหาลักทรัพย์และ ภายในหมู่บา้น หมู่ 9
ภยัต่างๆ

- 1,950,000 - -รวม         3       โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบ่อ  แผ่นที่ 10



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 56,900,000     4 56,900,000     

รวมทั้งสิ้น 4 56,900,000    4 56,900,000    

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนบ่อ

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่ 1

ปี 2564 รวม 5 ปี

ส ำหรบั โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ปี 2565

แบบ  ผ.01 เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  หน้า 11



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างเขื่อน คสล. ปอ้งกนั เพื่อใหเ้ปน็แนวปอ้งกนั เร่ิมต้ังแต่เขื่อนหนา้ 48,000,000 ความยาว แนวตล่ิงไมถู่กการ กองช่าง

การกดัเซาะ ริมคลองสุนขัหอน การกดัเซาะตล่ิงที่อยู่ วัดใต้บา้นบอ่ถึง เขื่อนที่ กดัเซาะที่อยู่อาศัย อบจ.สค.

หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 5 อาศัยของประชาชน คลองบางยี่พาด กอ่สร้าง ของประชาชน โยธาจังหวัด

หมู่ 1, หมู่ 4, หมู่ 5 แล้วเสร็จ ไมไ่ด้รับความเสีย

ยาว  2,000.00  เมตร หายจากคล่ืน

2 กอ่สร้างเขื่อน คสล. ปอ้งกนั เพื่อใหเ้ปน็แนวปอ้งกนั เร่ิมต้ังแต่รีสอร์ท 6,500,000 ความยาว แนวตล่ิงไมถู่กการ กองช่าง

การกดัเซาะ ริมคลองสุนขัหอน การกดัเซาะตล่ิงที่อยู่ ตะวันนาถึง เขื่อนที่ กดัเซาะที่อยู่อาศัย อบจ.สค.

หมู่ 6 อาศัยของประชาชน ปรางค์ริเวอไ์ซด์ กอ่สร้าง ของประชาชน โยธาจังหวัด

ยาว  270.00  เมตร แล้วเสร็จ ไมไ่ด้รับความเสีย

หายจากคล่ืน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

     3. ยุทธศาสตร ์ :  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
          3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ดา้นพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่

ส าหรบั  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 

แบบ  ผ.02/1

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  แผ่นที่ 12



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

          3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่

3 กอ่สร้างสะพาน คสล. พร้อม เพื่อความสะดวกในการ กว้าง    1.50    เมตร 2,400,000 ความยาว ประชาชนได้มี กองช่าง

จุดชมวิวชายทะเลบา้นบางขุด สัญจรไป-มาของปะชาชน ยาว    240.00  เมตร สะพานที่ เส้นทางสัญจร อบจ.สค.

หมู่ 8 และมจีุดชมวิวที่สวยงาม พร้อมราวกนัตก กอ่สร้าง ไป-มาได้สะดวกและ โยธาจังหวัด

แล้วเสร็จ เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว
4 กอ่สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริม เพื่อใหเ้ปน็แนวปอ้งกนั บริเวณวัดกระซ้าขาว - 17,500,000 ความยาว แนวตล่ิงไมถู่กการ กองช่าง

เหล็ก  หมู่ 9 การกดัเซาะตล่ิงที่อยู่ ซอยหมู่บ้านจัดสรรชายทะเล เขื่อนที่ กดัเซาะที่อยู่อาศัย อบจ.สค.

อาศัยของประชาชน ยาว   750.00     เมตร กอ่สร้าง ของประชาชน โยธาจังหวัด
แล้วเสร็จ ไมไ่ด้รับความเสีย

หายจากคล่ืน

56,900,000รวม       4          โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  แผ่นที่ 13



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก
1 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มและพฒันาประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ 2,600       2,600         ส านกัปลัดฯ

บริหารทั่วไป คอมพวิเตอร์ ของระบบในการบริหารงานของ หรือLEDขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

เจ้าหนา้ที่ในการใหบ้ริการ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ

ประชาชน ลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอม

พวิเตอร์)  

2 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 40,200     40,200       ส านกัปลัดฯ

บริหารทั่วไป ส านกังาน ปฏบิติังาน ขนาด 30,000  บทียีู 

ราคาตาม มาตรฐานครุภณัฑ์

3 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ ใช้ส าหรับใหบ้ริการประชาชน จัดซ้ือชุดไมโครโฟนไร้สาย 5,000       5,000         ส านกัปลัดฯ

บริหารทั่วไป ไฟฟา้และวิทยุ แบบไมค์คู่ ย่านความถี่ UHF 

ราคาตามทอ้งตลาด

4 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ ติดต้ังเคร่ืองพน่ละอองน้ าปอ้งกนั เคร่ืองพน่ละอองน้ า ส าหรับ 200,000    200,000      ส านกัปลัดฯ

การรักษา การเกษตร และแกไ้ขปญัหาฝุ่นละอองขนาด ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ความสงบภายใน เล็ก บริเวณถนนพระราม 2

งบประมาณและที่มา

บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

 เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่ 1
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านบ่อ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 03 เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  แผ่นที่  14



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่มา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

5 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มและพฒันาประสิทธิภาพ เคร่ืองพมิพช์นดิ Dot Matrix 9,000       กองคลัง

บริหารทั่วไป คอมพวิเตอร์ ของระบบในการบริหารงานของ Printer ชนดิเข้ม

เจ้าหนา้ที่ในการใหบ้ริการ จ านวน  1  เคร่ือง

ประชาชน (ราคาตามท้องตลาด)

6 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  51,900     51,900       กองคลัง

บริหารทั่วไป ยานพาหนะและขนส่ง ของกองคลัง ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมติั

จ านวน 1 คัน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

7 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาโต๊ะท างานส าหรับ เพื่อจัดซ่ือโต๊ะท างานเหล็ก 10,000     10,000       กองคลัง

บริหารทั่วไป ส านกังาน พนกังาน ส านกัปลัดฯ  ที่ปฏบิติั ขนาด  5  ฟดุ  จ านวน  1 ตัว  

งานราชการ ตามราคาท้องตลาด

8 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ 1.เพือ่รองรับการยกเลิกส าเนาเอกสารใน ,- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400       กองคลัง

บริหารทั่วไป ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กระบวนการ การลงทะเบียนและยืน่ค า (Smart Card Reader) 

ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุการลงทะ ราคาเคร่ืองละ 700 บาท 

เบียนและยืน่ค าขอรับเบีย้คนพิการ และ จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ซ่ึงมีการ (ราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์อ่าน

ลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจดัการบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card

ฐานข้อมูล เบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครอง Reader ให้เป็นไปตามราคากลางและ

ส่วนท้องถิ่น(Welfare.dla.go.th) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจทิัล

2. เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏบิติัการ เพือ่เศรษฐกิจและสังคมก าหนด) 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  แผ่นที่  15



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่มา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

9 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ 1.เพือ่รองรับการยกเลิกส าเนาเอกสารใน ,- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400       กอง

สาธารณสุข ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง กระบวนการ การลงทะเบียนและยืน่ค า (Smart Card Reader) สาธารณสุข

ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุการลงทะ ราคาเคร่ืองละ 700 บาท 

เบียนและยืน่ค าขอรับเบีย้คนพิการ และ จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ซ่ึงมีการ

ลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจดัการ(ราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์อ่าน

ฐานข้อมูล เบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครอง บัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card

ส่วนท้องถิ่น(Welfare.dla.go.th) Reader ให้เป็นไปตามราคากลางและ

2. เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจทิัล

การปฏิบัติการ เพือ่เศรษฐกิจและสังคมก าหนด)

10 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดท าโครงเหล็กชุบหรือ โครงเหล็กชุบหรือโครเมี่ยมติดปา้ย 10,000     กอง

สาธารณสุข ส านกังาน โครเมี่ยมเพื่อติดปา้ยประชาสัม ประชาสัมพนัแ์ละล าโพง สาธารณสุข

พนัธ์และล าโพง แบบตามที่อบต.ก าหนด

จ านวน  1  ชุด

11 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดซ้ือเทรลเลอร์ลากเรือ เทรลเลอร์ลากเรือพร้อมล้อ 15,000     กอง

สาธารณสุข ยานพาหนะและขนส่ง พร้อมล้อ แบบตามที่อบต.ก าหนด สาธารณสุข

จ านวน  1  ชุด

- -           -          346,500    309,700      รวม                 11             รายการ  

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ  แผ่นที่  16


