
 

 
 

ประกาศ   องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
....................................................... 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2563 แล้วนั้น 

 

ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผักเบี้ย จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ    ณ  วันที่      8    เดือน   เมษายน    พ.ศ.  2563 
 
 
     ลงชื่อ  
        (นายศรีเพชร  นามเดช) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

 



 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุปะสงค์ตามโครงการ/
กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และเมื่อได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปแล้ว 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ก็สามารถท าได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้ มีการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และปรับปรุงเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น 
แต่เนื่องจากมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 จึงมีความจ าเป็นต้อง 
เปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.
2563 เพ่ือจะให้สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

          หน้ำ 

บันทึกหลักการและเหตุผล                   ก 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา          1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         2-8 
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หลักกำรและเหตุผล 

ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ข้อ ๒๒/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดั งกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  



ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

การบริหารจัดการที่ดใีนองค์กรและการ

มีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 12,400 1 18,000 1 18,000 1 15,000 - - 4 63,400

รวม 1 12,400 1 18,000 1 18,000 1 15,000 - - 4 63,400

ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 5 1,790,000    4 2,830,000   9 4,620,000

แผนงานเคหะชุมชน

รวม - - - - - - 5 1,790,000     4 2,830,000   9 4,620,000

รวมทั้งสิ้น 1 12,400 1 18,000 1 18,000 6 1,805,000     4 2,830,000   ๑๓ 4,683,400

รวม 5 ปีป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

-1-
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

ผ.01 



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพทีย่ั่งยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ด้านการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการการบริหารจดัการทีดี่ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพือ่เปน็ศูนย์ประสานงาน ท าหน้าที่ส ารวจและลงทะเบียน 12,400 18,000 18,000 15,000 - อุดหนุนงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม อบต.บางตะบูน

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร กับคณะกรรมการของ รับเร่ืองขอความชว่ยเหลือ เพื่อ ให้ความช่วยเหลือ

ปกครองส่วนท้องถิน่ อปท.ในพืน้ที่เพือ่ปอ้งกัน ใช้เปน็ข้อมูลในการพจิารณา และส่งเสริมคุณภาพ

และบรรเทาสาธารณภยั ให้ความชว่ยเหลือของคณะกรรม ชีวติของคนในพืน้ที่

และช่วยส่งเสริมคุณภาพ การชว่ยเหลือประชาชนของ

ชีวติของคนในพืน้ที่ อปท.

เปลีย่นแปลง **เปลีย่นแปลง

งบประมาณ หน่วยงานที่รบั

***เดิมคือ ผิดชอบ เดิมคือ

18,000 อบต.บางครก

2
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนแบบบผิวจราจร เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร - - - 250,000 ระยะทางทีด่ าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยศาลากลางบ้านพะเนิน หมู ่1 ความสะดวกในการเดิน ยาว 133 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่ เปลี่ยนแปลง การ ความสะดวกในการ

ทาง น้อยกวา่ 532 ตร.ม. งบและปี เดินทาง

**เดมิงบ

**เปลี่ยนแปลงชือ่โครงการ น าการปรบั 450,000

ปรงุภมูทิศัน์แยกไปอีกโครงการ** ป ี63**

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลากลางบ้าน- เพือ่ให้ประชาชนได้รับ -เทคอนกรีตรอบตัวอาคาร - - - 80,000 รอบศาลาอยูใ่น ประชาชนได้รับ กองช่าง

พะเนิน หมู ่1 ความสะดวกในการ -ท ารางระบายน้ า เปลี่ยนแปลง สภาพดี ความสะดวกในการ

ใช้งานศาลากลางบ้าน -ซ่อมแซมลูกกรงราวกัน้รอบอาคาร งบและปี ไม่ช ารุดเสียหาย ใช้งานศาลากลางบ้าน

**แยกออกมาจากโครงการที่ 1 ** -ตกแต่งภมูิทัศน์ เช่น ต้นไม้ **เดมิงบ

250,000

ป ี63**

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา

3
                รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

3 จัดท าป้ายซอย ทัง้ต าบลแหลมผักเบีย้ เพือ่แสดงป้ายชื่อบอก จ านวนไม่น้อยกวา่  39  ซอย - - - 390,000 - จ านวนป้ายซอยที่ คนในชุมชนและ กองช่าง

ซอย ด าเนินการ บุคคลทัว่ไปสามารถ

เปลีย่นแปลง หาสถานทีต่่างๆของ

** เปลีย่นแปลงจากท าเฉพาะหมู ่2 ** งบประมาณ ต าบลได้สะดวกขึน้
เดิม 200,000

4 โครงการสร้างห้องน้ าโดมม.3 (หน้าอบต.) เพือ่อ านวยความสะดวก จ านวน 2 หอ้ง พร้อมติดต้ัง - - - 200,000 - จ านวนพืน้ทีท่ีด่ าเนิน ผู้ใช้งานได้รับความ กองช่าง

ให้แก่ผู้ใช้งาน มิเตอร์น้ าประปา การ สะดวกสบาย

เปลีย่นแปลง

**เปลี่ยนแปลงเป็นสร้าง 2 ห้อง** งบประมาณ

เดิม 150,000

4
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

5 ปรับปรุงพืน้ทีท่ าตลาดชุมชนริมคลอง เพือ่ใช้เป็นสถานที่ 1. ปรับปรุงพืน้ทีส่าธารณะ - - - - 1,000,000 ตลาดชุมชนริมคลอง ตลาดชุมชนได้รับ กองช่าง

สะพานหัน ม.3 ค้าขายสินค้า 2. ก่อสร้างอาคารร้านค้า สะพานหัน การพัฒนา อยูใ่น

3. ฯลฯ สภาพพร้อมใช้งาน

**เปลี่ยนแปลงเอารายละเอียด

ทีซ้่ าซ้อนกันออก**

6 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ า เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 145 ม. - - - 600,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซ.บ้านผู้ใหญส่มหมาย ม.4 ความสะดวกในการเดิน พร้อมวางท่อระบายน้ า เปลีย่นแปลง ทีด่ าเนินการ ความสะดวกในการ

ทาง งบและปี เดินทาง

**เดิมงบ

350,000

ปี 65**

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา

5
                รายละเอียดโครงการพัฒนา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

7 ก่อสร้างก าแพงกัน้ดิน ถนน ค.ส.ล. บริเวณเพือ่รักษาสภาพถนนให้ ก่อสร้างก าแพงกั้นดิน ยาว 77 ม. - - 300,000 - ระยะทางทีด่ าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ศาลาดอนสบาย หมู ่4 ใช้งานได้ปกติ เปลีย่นแปลง การ ความสะดวกในการ

งบและปี เดินทาง

**เดิมงบ

400,000

ปี 63**

6
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02/1

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างคันกัน้น้ าเค็มพร้อมฝัง เพือ่ป้องกันน้ าทะเลเข้า ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร - - - 300,000 - ระยะทางทีด่ าเนิน ปอ้งกันไม่ใหน้้ าทะเล กองช่าง

ท่อระบายน้ า  ม.1 ท่วมหมูบ่้าน บริเวณแนวยาว 847 เมตร เปลีย่นจาก การ ไหลเข้าท่วมหมู่บา้น

เขตป่าชายเลน งบอบต.เป็น

ประสานแผน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา

7
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้



ผ.02/1

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 ก่อสร้างอาคารคลุมลาน เพือ่ให้ชุมชนได้รับความ กวา้ง 12 ม. - - - - 1,500,000 ประชาชนได้รับ ลานกีฬามีหลังคา กองช่าง

กีฬา หมู ่4 สะดวกในการออกก าลัง ยาว 18 ม. ความสะดวกใน ป้องกันแดดและฝน

กาย เปลีย่นแปลง การเล่นกีฬา

*เปลี่ยนแปลง เดมิกว้าง 20 ม. งบประมาณ

ยาวกว้าง 30 ม. **เดิมงบ

2,500,000

และ

เปลีย่นจาก

งบอบต.เป็น

ประสานแผน

8
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ. 2563
ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานเคหะและชมุชน
งบประมาณและที่ผ่านมา


