
1

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาล

เพื่อให้ประชาชน มนี ้า
ส้าหรับอปุโภค บริโภค

โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ชนิด
หอถงัสูงเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. ถงัเกบ็น ้าขนาด 20 ลบ.ม.
 หมู่ที่ 5

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ
ประชาชนใช้
น ้าประปา

ประชาชน มนี ้าประปาใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

2 โครงการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว ม.5,6,8 ต้าบล
ป่าบอน

เพื่อให้ประชาชน มนี ้า
ส้าหรับอปุโภค บริโภค

โครงการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 นิ ว
 ม.5,6,8 ต้าบลป่าบอน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนใช้
น ้าประปา

ประชาชน มนี ้าประปาใช้
อยา่งทั่วถงึ

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายบูรณ์

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ

รวดเร็ว

กอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านนายบูรณ์  หมู่ที่ 8 ขนาดกวา้ง
 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร

1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายซอย
ไขพ่ราน

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ

รวดเร็ว

กอ่สร้างถนนลาดยาง สายซอยไขพ่ราน หมู่ที่ 9  ขนาดกวา้ง
 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย
ชลประทาน-เกาะไขเ่ขยีว

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ

รวดเร็ว

กอ่สร้างถนน คสล. สายชลประทาน-เกาะไขเ่ขยีว หมู่ที่
1,2,4 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรังขา้งละ 
0.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1 ยทุธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถภาคการเกษตร อุตสาหรรมตอ่เน่ืองจากการเกษตรและผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิส์

ยทุธศาสตร์ประชาชนอยู่ดมีีสขุ

เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณและที่มา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตวัชี้วดั  (KPI)
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน
1

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่-ป่า
บอนเหนือ

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ

รวดเร็ว

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านไร่-ป่าบอนเหนือ หมู่ที่ 1,3  ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 1,700 เมตร

5,270,000 5,270,000 5,270,000 5,270,000 5,270,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าบอนต้่า-
ท่าดินแดงตก

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ

รวดเร็ว

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายป่าบอนต้่า-ท่าดินแดงตก หมู่ที่ 6,7 ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 3,500 เมตร

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าบอนต้่า-
บ้านโคกสัก ต.โคกสัก

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ

รวดเร็ว

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่า
บอนต้่า-บ้านโคกสัก ต.โคกสัก หมู่ที่ 6  ขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 1,400 เมตร

4,835,000 4,835,000 4,835,000 4,835,000 4,835,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายควนนุ้ย 
ม.4-งามทอง ต.โคกสัก อ.บางแกว้

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ

รวดเร็ว

กอ่สร้างถนน คสล.สายควนนุ้ย ม.4-งามทอง ต.โคกสัก อ.
บางแกว้ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร

3,119,000 3,119,000 3,119,000 3,119,000 3,119,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

10 โครงการปรับปรุงระบบประปาเปล่ียนท่อ
เมนเป็นท่อPE หมู่ที6่

เพื่อให้ประชาชน มนี ้า
ส้าหรับอปุโภค บริโภค

โครงการปรับปรุงระบบประปาเปล่ียนท่อเมนเป็นท่อPE 
หมู่ที6่

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนใช้
น ้าประปา

ประชาชน มนี ้าประปาใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองชา่ง

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณและที่มา

 ตวัชี้วดั  (KPI)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ

ยทุธศาสตร์ประชาชนอยู่ดมีีสขุ
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน
1

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบ้าน
นายถ ้า ม.8 -ต้าบลแมข่รี

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ

รวดเร็ว

กอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านนายถ ้า ม.8 -ต้าบลแมข่รี 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

7,020,000 7,020,000 7,020,000 7,020,000 7,020,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายท่าดิน
แดงตก-ควนค้าทอง หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น

การคมนาคมได้สะดวก

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายท่าดินแดงตก-ควนค้าทอง
 หมู่ที่ 6ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2,280 เมตร

8,690,000 8,690,000 8,690,000 8,690,000 8,690,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายเลียบ

ห้วยแมล่อน หมู่ที่ 11
เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น

การคมนาคมได้สะดวก

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายเลียบห้วยแมล่อน หมู่ที่ 
11  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,555 เมตร

4,814,000 4,814,000 4,814,000 4,814,000 4,814,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว14 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพารา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขคณะ-ศาลา
น ้า หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น

การคมนาคมได้สะดวก

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายสุขคณะ-ศาลาน ้า หมู่ที่ 9 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 2,750 เมตร

9,030,000 9,030,000 9,030,000 9,030,000 9,030,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว15 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต  สายเพชรเกษม-ควนเสาธง 
 ม.8 (เชื่อมต่อ ต.หนองธง)

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น

การคมนาคมได้สะดวก

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย
เพชรเกษม-ควนเสาธง  ม.8 (เชื่อมต่อ ต.หนองธง)  ขนาด
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายหัวโค้ง

ในควน หมู่ที่ 5
เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น

การคมนาคมได้สะดวก

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายหัวโค้งในควน หมู่ที่ 5 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ถนนส้าหรับใชใ้นการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

ยทุธศาสตร์ประชาชนอยู่ดมีีสขุ

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณและที่มา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับที่
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการกอ่สร้างระบบประปาแบบป๊อก
แทงค์ขนาดใหญ่ในบัญชนีวตักรรมไทย

เพื่อให้ประชาชน ในต้าบล  
ป่าบอน มนี ้าในการอปุโภค
 – บริโภค  อยา่งเพียงพอ

โครงการกอ่สร้างระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ใน
บัญชนีวตักรรมไทย  หมู่ที่ 1

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ผู้ได้รับผล ประโยชน์ ประชาชนใน ต้าบลป่าบอน
 มคีวามสะดวกในการใชน้ ้า
อปุโภค–บริโภค อยา่ง
เพียงพอ

กองชา่ง

18 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

เพื่อให้ประชาชน ในต้าบล  
ป่าบอน มนี ้าในการอปุโภค
 – บริโภค  อยา่งเพียงพอ

โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก หมู่ที่ 8

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ผู้ได้รับผล ประโยชน์ ประชาชนใน ต้าบลป่าบอน
 มคีวามสะดวกในการใชน้ ้า
อปุโภค–บริโภค อยา่ง
เพียงพอ

กองชา่ง

19 โครงการกอ่สร้างระบบประปาแบบป๊อก
แทงค์ขนาดใหญ่ในบัญชนีวตักรรมไทย

เพื่อให้ประชาชน ในต้าบล  
ป่าบอน มนี ้าในการอปุโภค
 – บริโภค  อยา่งเพียงพอ

โครงการกอ่สร้างระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ใน
บัญชนีวตักรรมไทย  หมู่ที่ 11

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ผู้ได้รับผล ประโยชน์ ประชาชนใน ต้าบลป่าบอน
 มคีวามสะดวกในการใชน้ ้า
อปุโภค–บริโภค อยา่ง
เพียงพอ

กองชา่ง

20 ติดตั งเสาแมส หมู1่,2,7 เพื่อให้ประชาชน ในต้าบล มี
  ปลอดภัย มไีฟฟ้าแสง

สวา่งส่อง

ติดตั งเสาแมส หมู1่,2,7  ขนาดความสูง15-20เมตร 
จา้นวน 6 ต้น

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้ได้รับผล ประโยชน์ ประชาชน ได้รับความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ น

กองชา่ง

21 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิต
น ้าประปา หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชน ในต้าบล  
ป่าบอน มนี ้าในการอปุโภค
 – บริโภค  อยา่งเพียงพอ

โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน ้าประปา หมู่ที่ 11 
ตามแบบที่ อบต.ป่าบอน กา้หนด

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้ได้รับผล ประโยชน์ ประชาชนใน ต้าบลป่าบอน
 มคีวามสะดวกในการใชน้ ้า
อปุโภค–บริโภค อยา่ง
เพียงพอ

กองชา่ง

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ที่  ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน ้าประปา 
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชน ในต้าบล  
ป่าบอน มนี ้าในการอปุโภค
 – บริโภค  อยา่งเพียงพอ

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน ้าประปา หมู่ที่ 8 ตามแบบที่ 
อบต.ป่าบอน กา้หนด

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้ได้รับผล ประโยชน์ ประชาชนใน ต้าบลป่าบอน
 มคีวามสะดวกในการใชน้ ้า
อปุโภค–บริโภค อยา่ง
เพียงพอ

กองชา่ง

23 โครงการขดุลอกคลองตายหมู่ที่ 6 เพื่อแกป้ัญหาน ้าท่วมขงั ใน
เขตหมู่บ้าน

โครงการขดุลอกคลองตายหมู่ที่ 6ขนาด กวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 500 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าบอนกา้หนด

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ทางระบายน ้าได้ดี
ขึ น

ลดปัญหาน ้าท่วมขงัใน
หมู่บ้าน และพืชผลทางการ
เกษตรไมไ่ด้รับความเสียหาย

กองชา่ง

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายป่าบอนต้่า-ท่าดินแดงตก หมู่ที่ 7,6

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ

รวดเร็ว

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายป่าบอนต้่า-ท่า
ดินแดงตก หมู่ที่ 7,6 ขนาด กวา้ง 6.00 ม. ยาว 3,500  
เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าบอนกา้หนด

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชน   ในต้าบลป่า
บอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กองชา่ง

25 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้าน
ไร่-ป่าบอนเหนือ หมู่ที่ 1,3

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ

รวดเร็ว

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านไร่-ป่าบอนเหนือ 
หมู่ที่ 1,3 ขนาด กวา้ง 5.00 ม. ยาว 1,700 เมตร ตาม
แบบแปลนที่ อบต.ป่าบอนกา้หนด

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชน   ในต้าบลป่า
บอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กองชา่ง

26 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายโคก
นาคบุตร-บ่อนางชหีมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ

รวดเร็ว

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายโคกนาคบุตร-บ่อนางชี
หมู่ที่ 5 ขนาด กวา้ง 5.00 ม. ยาว 700 เมตร ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ป่าบอนกา้หนด

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชน   ในต้าบลป่า
บอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กองชา่ง

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต้าบล หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ

รวดเร็ว

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต้าบล หมู่ที่ 
1,2,3,4,  5,6,7,8,9,11   ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่า
บอนกา้หนด

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชน   ในต้าบลป่า
บอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กองชา่ง

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ ตวัชี้วดั  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณและที่มา

87



แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายขา้ง
ป่าไม ้หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น

การคมนาคมได้สะดวก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายขา้งป่าไม ้หมู่ที่ 8 ขนาด
 กวา้ง5.00 ม. ยาว 360  เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.
ป่าบอนกา้หนด

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชน   ในต้าบลป่า
บอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กองชา่ง

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายบ้านนายศึก หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น

การคมนาคมได้สะดวก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านนายศึก 
หมู่ที่ 8 ขนาด กวา้ง 4.00 ม. ยาว 800  เมตร ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ป่าบอนกา้หนด

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชน   ในต้าบลป่า
บอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กองชา่ง

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
สายบ้านนางซ้อน หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น

การคมนาคมได้สะดวก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านนางซ้อน 
หมู่ที่ 4 ขนาด กวา้ง 4.00 ม. ยาว 800  เมตร ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ป่าบอนกา้หนด

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชน   ในต้าบลป่า
บอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กองชา่ง

31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายควน
นุ้ย-เกาะไขเ่ชยีว หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น

การคมนาคมได้สะดวก

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายควนนุ้ย-เกาะไขเ่ชยีว 
หมู่ที่ 4 ขนาด กวา้ง 5.00 ม. ยาว 3,500 เมตร ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ป่าบอนกา้หนด

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชน   ในต้าบลป่า
บอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กองชา่ง

32 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสวน
พร้าว หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชน   ในต้าบล
ป่าบอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น

การคมนาคมได้สะดวก

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสวนพร้าว หมู่ที่ 6 
ขนาด กวา้ง 4.00 ม. ยาว 400 เมตร ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ป่าบอนกา้หนด

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 เส้นทางคมนาคมที่
เพิ่มขึ น

ประชาชน   ในต้าบลป่า
บอน  มถีนนส้าหรับใชใ้น
การคมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

กองชา่ง

33 โครงการขดุลอกทางระบายน ้าสายคลอง
หัก หมู่ที่ 1

เพื่อแกป้ัญหาน ้าท่วมขงั ใน
เขตหมู่บ้าน

โครงการขดุลอกทางระบายน ้าสายคลองหัก หมู่ที่ 1 ขนาด 
กวา้ง 3.00 ม. ยาว 300  เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.
ป่าบอนกา้หนด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทางระบายน ้าได้ดี
ขึ น

ลดปัญหาน ้าท่วมขงัใน
หมู่บ้าน และพืชผลทางการ
เกษตรไมไ่ด้รับความเสียหาย

กองชา่ง

ที่ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณและที่มา

 ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการขดุลอกคลองปาใสหมู่ที่ 1,2,7 เพื่อแกป้ัญหาน ้าท่วมขงั ใน
เขตหมู่บ้าน

โครงการขดุลอกคลองปาใสหมู่ที่ 1,2,7 ขนาด กวา้ง 6.00
 ม. ยาว 800  เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าบอนกา้หนด

- - - - 200,000 ทางระบายน ้าได้ดี
ขึ น

ลดปัญหาน ้าท่วมขงัใน
หมู่บ้าน และพืชผลทางการ
เกษตรไมไ่ด้รับความเสียหาย

กองชา่ง

35 โครงการขดุลอกทางระบายน ้าสายคลอง
หัก หมู่ที่ 3

เพื่อแกป้ัญหาน ้าท่วมขงั ใน
เขตหมู่บ้าน

โครงการขดุลอกทางระบายน ้าสายคลองหัก หมู่ที่ 3 ขนาด 
กวา้ง 5.00 ม. ยาว 1,500  เมตร ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ป่าบอนกา้หนด

- - - - 400,000 ทางระบายน ้าได้ดี
ขึ น

ลดปัญหาน ้าท่วมขงัใน
หมู่บ้าน และพืชผลทางการ
เกษตรไมไ่ด้รับความเสียหาย

กองชา่ง

36 โครงการขดุลอกทางระบายน ้าสายเลียบ
ชลประทานแมข่รี -ควนพระ หมู่ที่ 
4,5,9,11

เพื่อแกป้ัญหาน ้าท่วมขงั ใน
เขตหมู่บ้าน

โครงการขดุลอกทางระบายน ้าสายเลียบชลประทานแมข่รี -
ควนพระ หมู่ที่ 4,5,9,11 ขนาด กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
9,000 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าบอนกา้หนด

- - - - 800,000 ทางระบายน ้าได้ดี
ขึ น

ลดปัญหาน ้าท่วมขงัใน
หมู่บ้าน และพืชผลทางการ
เกษตรไมไ่ด้รับความเสียหาย

กองชา่ง

37 โครงการขดุลอกทางระบายน ้าสายเลียบ
ชลประทานแมข่รี -หาดไขเ่ต่า หมู่ที่ 4

เพื่อแกป้ัญหาน ้าท่วมขงั ใน
เขตหมู่บ้าน

โครงการขดุลอกทางระบายน ้าสายเลียบชลประทานแมข่รี -
 -หาดไขเ่ต่า หมู่ที่ 4 ขนาด กวา้ง 4.00 ม. ยาว 400 เมตร
 ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าบอนกา้หนด

- - - - 200,000 ทางระบายน ้าได้ดี
ขึ น

ลดปัญหาน ้าท่วมขงัใน
หมู่บ้าน และพืชผลทางการ
เกษตรไมไ่ด้รับความเสียหาย

กองชา่ง

38 โครงการขดุลอกห้วยศาลาน ้าหมู่ที่ 9 เพื่อแกป้ัญหาน ้าท่วมขงั ใน
เขตหมู่บ้าน

โครงการขดุลอกห้วยศาลาน ้าหมู่ที่ 9 ขนาด กวา้ง 6.00 ม.
 ยาว 700 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าบอนกา้หนด

- - - - 300,000 ทางระบายน ้าได้ดี
ขึ น

ลดปัญหาน ้าท่วมขงัใน
หมู่บ้าน และพืชผลทางการ
เกษตรไมไ่ด้รับความเสียหาย

กองชา่ง

39 โครงการขดุลอกห้วยแมล่อนหมู่ที่ 11 เพื่อแกป้ัญหาน ้าท่วมขงั ใน
เขตหมู่บ้าน

โครงการขดุลอกห้วยแมล่อนหมู่ที่ 11ขนาด กวา้ง 6.00 ม.
 ยาว 1,500 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ป่าบอนกา้หนด

- - - - 400,000 ทางระบายน ้าได้ดี
ขึ น

ลดปัญหาน ้าท่วมขงัใน
หมู่บ้าน และพืชผลทางการ
เกษตรไมไ่ด้รับความเสียหาย

กองชา่ง

ที่ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณและที่มา

 ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน

2

2.1

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์
พร้อมติดตั งเคร่ืองออกกา้ลังกาย หมู่ที6่

เพื่อให้ประชาชน ในต้าบล   
 ป่าบอนมลีานกฬีาไวอ้อก
กา้ลังกายและท้ากจิกรรม

กอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 พร้อมติดตั งเคร่ือง
ออกกา้ลังกาย ขนาดพื นที่รายละเอยีดตามแบบ อบต.

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ลานกฬีาที่เพิ่มขึ น ประชาชนในต้าบลป่าบอนมี
ลานกฬีาส้าหรับใชใ้นการ
ออกกา้ลังกาย

กองชา่ง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยทุศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจดัการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมืองสู่อนาคต

โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

 ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณและที่มา

แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่

90



แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน

2

2.2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั งเสาไฟฟ้าส่องสวา่งLED 
ชนิดโซล่าเซลล์ในต้าบลป่าบอน

เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

โครงการติดตั งเสาไฟฟ้าส่องสวา่งLED ชนิดโซล่าเซลล์ เพื่อ
ลดการใชพ้ลังงาน และส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทนใน
พื นที่ต้าบลป่าบอน

70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 จา้นวนผู้ได้รับผล 
ประโยชน์

ประชาชนมคีวามปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยสิ์น

กองชา่ง

2 โครงการปรับภูมทิัศน์ และติดตั งซุ้ม
เฉลิมพระเกยีรติและติดตั งเสาและโคม
ไฟฟ้าส่องสวา่งในต้าบลป่าบอน

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

โครงการปรับภูมทิัศน์ถนนสาธารณะ และติดตั งซุ้มเฉลิมพระ
เกยีรติและติดตั งเสาและโคมไฟฟ้าส่องสวา่งในต้าบลป่าบอน
 จา้นวน 10 จดุ

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 จา้นวนผู้ได้รับผล 
ประโยชน์

ประชาชนมคีวามภาคภูมใิจ กองชา่ง

3 โครงการติดตั งเสาไฟฟ้าถนนส่องสวา่ง
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

ติดตั งเสาไฟฟ้าถนนส่องสวา่งตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวง หมู่ที่ 1,2,4,5,7,8,9,11

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 จา้นวนผู้ได้รับผล 
ประโยชน์

ประชาชนมคีวามปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยสิ์น

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 1

เพื่อใชท้้ากจิกรรมในชมุชน โครงการกอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่ 1 ขนาดกวา้ง
 25.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จา้นวนผู้ได้รับผล 
ประโยชน์

ประชาชนมคีวามภาคภูมใิจ กองชา่ง

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจดัการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมืองสู่อนาคต

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยทุศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)  ตวัชี้วดั  (KPI)
งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน

2

2.2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดติดตั งระบบกล้องวงจรปิด (cctv 
system) ม.1,2,7 ต้าบลป่าบอน

เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดติดตั งระบบ
กล้องวงจรปิด (cctv system) ม.1,2,7 ต้าบลป่าบอน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จา้นวนผู้ได้รับผล 
ประโยชน์

ประชาชนมคีวามปลอดภัย
ในชวีติและทรัพยสิ์น

กองชา่ง

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจดัการบ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมืองสู่อนาคต

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยทุศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

 ตวัชี้วดั  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน

3

3.2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน ้าสาธารณะ เพื่อแกไ้ขปัญหาขาดแคลน
น ้า อปุโภค-บริโภค ท้า

การเกษตร-การระบายน ้า 
เมื่อเกดิภาวะน ้าท่วม

ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน ้า และกอ่สร้างฝายน ้าล้น ภายในเขต
 อบต.ป่าบอน ได้แก ่คลองหัก หมู่ที่ 1 สายห้วยหนองคล้า 
หมู่ที่ 4 คลองหัก หมู่ที่ 7 สายห้วยตาย หมู่ที่ 8 
สายพัทแท๊ค-กรป. หมู่ที่ 8 สายห้วยศาลาน ้า หมู่ที่ 9 ห้วย
หนองเมา หมู่ที่ 1 คลองปาใส หมู่ที่ 1  ห้วยเกาะโหนด หมู่
ที่ 8 ห้วยแมล่อน หมู่ที่ 11 ฯลฯ

3,500,000 3,000,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 จา้นวนผู้ได้รับผล 
ประโยชน์

ลดปัญหาการขาดแคลนน ้า
อปุโภค-บริโภคและท้า
การเกษตร มพีนธป์ลาใน
แหล่งน ้า และแกไ้ขปัญหา
น ้าท่วมเมื่อเกดิภาวะน ้าท่วม

กองชา่ง

2 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสายห้วยแม่
ร้านพริก ม.4

เพื่อแกป้ัญหาน ้าท่วมขงั ใน
เขตหมู่บ้าน

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสายห้วยแมร้่านพริก ม.4 กวา้ง
 1.50 เมตร 2  ชอ่ง ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.
กา้หนด)

280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 จา้นวนท่อที่เพิ่มขึ น ลดปัญหาน ้าท่วมขงัใน
หมู่บ้าน และพืชผลทางการ
เกษตรไมไ่ด้รับความเสียหาย

กองชา่ง

3 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสายหนอง
คล้า ม.4

เพื่อแกป้ัญหาน ้าท่วมขงั ใน
เขตหมู่บ้าน

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสายหนองคล้า  ม.4 กวา้ง 
1.50 เมตร 2  ชอ่ง ยาว 6.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบต.
กา้หนด)

280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 จา้นวนท่อที่เพิ่มขึ น ลดปัญหาน ้าท่วมขงัใน
หมู่บ้าน และพืชผลทางการ
เกษตรไมไ่ด้รับความเสียหาย

กองชา่ง

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มที่ยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุม

ยทุศาสตร์การพัฒนาบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ที่  ตวัชี้วดั  (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 ถึง 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจดัซื อที่ดินเพื่อการบริหาร
จดัการขยะ

เพื่อให้ต้าบลป่าบอนเป็น
ต้าบลน่าอยู่  มส่ิีงแวดล้อมที่

ดี และมคีวามปลอดภัย

โครงการจดัซื อที่ดินเพื่อการบริหารจดัการขยะในพื นที่ หมู่ที่
 8 ต้าบลป่าบอน

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จา้นวนผู้ได้รับผล 
ประโยชน์

ต้าบลป่าบอน มส่ิีงแวดล้อม
ดีขึ น และเป็นต้าบลที่น่าอยู่

ส้านักปลัด

5 โครงการปรับภูมทิัศน์ คลองปาใส ม.2-
ม.7

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์และ
ลดปัญหาน ้าท่วมขงั

โครงการปรับภูมทิัศน์ คลองปาใส ม.2-ม.7 ตามแบบ อบต.
กา้หนด

9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 จา้นวนผู้ได้รับผล 
ประโยชน์

ประชาชนมรีะบบนิเวศและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึ น

กองชา่ง

6 โครงการปรับภูมทิัศน์ ห้วยหนองคล้า ม.4 เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์และ
ลดปัญหาน ้าท่วมขงั

โครงการปรับภูมทิัศน์ ห้วยหนองคล้า ม.4 ตามแบบ อบต.
กา้หนด

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 จา้นวนผู้ได้รับผล 
ประโยชน์

ประชาชนมรีะบบนิเวศและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึ น

กองชา่ง

7 โครงการปรับภูมทิัศน์ ห้วยแมล่อน ม.11 เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์และ
ลดปัญหาน ้าท่วมขงั

โครงการปรับภูมทิัศน์ ห้วยแมล่อน ม.11 ตามแบบ อบต.
กา้หนด

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 จา้นวนผู้ได้รับผล 
ประโยชน์

ประชาชนมรีะบบนิเวศและ
ส่ิงแวดล้อมดีขึ น

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
งบประมาณและที่มา

 ตวัชี้วดั  (KPI) ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน
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