



แบบ ผ. 02/1

ข้อความเดิม
9,886,000 

 ข้อความใหม่

 9,886,000

ข้อความเดิม

9,571,000 

 ข้อความใหม่

 9,571,000

รวม 2 โครงการ - - - 19,457,000 -

ครั้งที่ 1/2563 พ.ศ. 2563

2565 
(บาท)

2562 
(บาท)

2564 
(บาท)

2561 
(บาท)

ที่
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ) 2563 

(บาท)

ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ  กอง
ช่าง อบต.
ดอนแร่

รายละเอียดบญัชีแก้ไขโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้าการบริการการทอ่งเที่ยวด้วยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค

     แผนงาน  อุตสาหกรรมและโยธา

ตัวชี้วัด (KPI)
    ผลที่คาดว่า    

 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการ

 -   

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แบบแอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีต สายดอนแร่ -
เขาพระเอก หมู่ที่ 10 
ต าบลดอนแร่ อ าเภอ
เมอืงราชบรีุ จังหวัด
ราชบรีุ (หนา้ 220 ข้อ
 4)

เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชนที่สัญจรไปมา

 ได้รับความปลอดภยั

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร

กว้าง ๖.00 ม. ยาว 3,615 ม. 
รวมพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 

21,690 ตร.ม.

 -   1 ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแบบ แอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต สาย
ดอนแร่-เขาถ้ า หมู่ที่ 6
 ต าบลดอนแร่ อ าเภอ
เมอืงราชบรีุ จังหวัด
ราชบรีุ (หนา้ 220 ข้อ
 3)

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและปลอดภยั

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง
 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร 
รวมพื้นที่ลาดยางไมน่อ้ยกว่า 

22,200 ตร.ม.

 -    -   

 -   

ร้อยละ/จ านวน
ครัวเรือน/

ประชาชนที่มกีาร
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

 -    -    -    -   ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกและ
ปลอดภยัยิ่งขึ้น

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ    
กองช่าง 

อบต.ดอนแร่
 -   -  -   






แบบ ผ. 02/1
หนา้ 1

ข้อความเดิม
5,000,000 

 ข้อความใหม่

 5,000,000

รวม 1 โครงการ - - - - 5,000,000 

ลงชื่อ

หน้า 2

จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้เพื่อการ
อปุโภค-บริโภคและ
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์ากการมี
น้ าใช้เพื่อการ
อปุโภค-บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

1 กอ่สร้างฝ่ายน้ าล้น
พร้อมทอ่ระบายน้ า 
บริเวณล าหว้ยทบัใต้ 
หมู่ที่ 6 (หนา้ 224 ข้อ
 1)

เพื่อใหเ้กษตรกรมนี้ าส าหรับ
อปุโภค-บริโภค และท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กอ่สร้างฝายน้ าล้น พร้อมทอ่
ระบายน้ า ขนาดกว้าง 20 เมตร
 สันฝายสูง 2.5 เมตร   ตาม
แบบ อบต.ดอนแร่ ก าหนด

 -    -    -    -   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

     แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย        
    (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดบญัชีแก้ไขโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการทอ่งเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

ครั้งที่ 1/2563 พ.ศ. 2563

(นายวรัิช   แก้วใส)

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่

......................................................

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

    ผลที่คาดว่า    
 จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2565 
(บาท)

หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ  กอง
ช่าง อบต.
ดอนแร่

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)


