
แผนพฒันาท้องถินแผนพฒันาท้องถิน
พพ..ศศ.. ๒๕๖๑๒๕๖๑ –– ๒๕๖๕๒๕๖๕

แกไ้ข ฉบบัที ๑/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตาํบลช้างทนูองค์การบริหารส่วนตาํบลช้างทนู
อาํเภอ บ่อไร่   จังหวัด ตราดอาํเภอ บ่อไร่   จังหวัด ตราด

แผนพฒันาท้องถินแผนพฒันาท้องถิน
พพ..ศศ.. ๒๕๖๑๒๕๖๑ –– ๒๕๖๕๒๕๖๕

แกไ้ข ฉบบัที ๑/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตาํบลช้างทนูองค์การบริหารส่วนตาํบลช้างทนู
อาํเภอ บ่อไร่   จังหวัด ตราดอาํเภอ บ่อไร่   จังหวัด ตราด

แผนพฒันาท้องถินแผนพฒันาท้องถิน
พพ..ศศ.. ๒๕๖๑๒๕๖๑ –– ๒๕๖๕๒๕๖๕

แกไ้ข ฉบบัที ๑/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตาํบลช้างทนูองค์การบริหารส่วนตาํบลช้างทนู
อาํเภอ บ่อไร่   จังหวัด ตราดอาํเภอ บ่อไร่   จังหวัด ตราด



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางทูน
เรื่อง  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)

แกไข ฉบับท่ี 1/2564
องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร  จังหวัดตราด

ดวย องคการบริหารสวนตําบลชางทูน ไดจ ัดทําแผนพัฒนาทอง ถิ่น (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2565) แกไข ฉบับท่ี 1/2564 อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ความวา

ขอ 21 การแกไขแผนเปนอํานาจของผูบริหาร เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
เห็นชอบ พรอมท้ังแจงใหสภาทองถ่ิน  อําเภอ  และจังหวัดทราบ

ท้ังนี้ สภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน ไดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2565) เปนท่ีเรียบรอยแลว ในคราวสมัยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน สมัยสามัญ
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2564 ในวันท่ี 28 เมษายน 2564 ดงันั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว
องคการบริหารสวนตําบลชางทูน จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แกไข และเ
ฉบับท่ี 1/2564 ตอไป

จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายเกษม  ม่ันคง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลชางทูน



บันทึกหลักการและเหตุผลการแกไขแผน

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน   มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน  และไดมีการจัดทําและประกาศการใชแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ไปแลวนั้น

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลชางทูน  มีความจําเปนในการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน
องคการบริหารสวนตําบลชางทูน  เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันตามภารกิจและอํานาจ
หนาท่ี  และเพ่ือเปนการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เพ่ือใหมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน  ท้ังนี้เพ่ือนําไปใชเปนกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆตามระเบียบกฎหมายตอไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดใหทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน  โดยแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถแกไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปนและความเหมาะสม  โดยเปนไปตามระเบียบนี้ หมวด 5 ขอ 21 การแกไขแผนเปนอํานาจของผูบริหาร เม่ือ
ผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงใหสภาทองถ่ินอําเภอ และจังหวัดทราบดวย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3)
พ.ศ.2561 ขอท่ี 5 “กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความจําเปนและเพ่ือแกไขปญหาในการพัฒนาทองถ่ินให
เกิดประโยชนสุขตอประชาชนใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ินในการแกไขปท่ีจะดําเนินการตามโครงการพัฒนาท่ี
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน”

ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและลดการซ้ําซอนในการปฏิบัติราชการ ในกระบวนการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน ระดับอําเภอ/ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนการบูรณการในการ
แกไขปญหาตามความตองการของประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุดท่ีเปนไปตามแผนฯ จึงไดแกไขโครงการเพ่ือบรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 1/2564

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



สารบัญ

เรื่อง หนา

โครงการพัฒนาท่ีแกไข
- บัญชีสรุปแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี ๑/๒๕๖4 (แบบ ผ01) 1
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 2-9
- รายละเอียดโครงการท่ีเกินศักยภาพ (แบบ ผ02/1) 11-12
- บัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ.03) 13

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





แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  -  -  -  - 12 5,375,300 12 5,375,300 12 6,005,300 12 16,755,900

 -  -  -  - 12 5,375,300 12 5,375,300 12 6,005,300 12 16,755,900

1.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ชุมชน  -  -  -  - 1 286,000 1 286,000 1 286,000 1 858,000

 -  -  -  - 1 286,000 1 286,000 1 286,000 1 858,000

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  -  -  -  - 3 750,000 3 600,000 3 750,000 3 2,100,000

 -  -  -  - 3 750,000 3 600,000 3 750,000 3 2,100,000
 -   -  -  - 16 6,411,300 16 6,261,300 16 7,041,300 16 19,713,900

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร  จังหวัดตราด
ป 2565

รวม

รวมท้ังส้ิน

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป 2561 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ป

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี ๑/๒๕๖4

ป 2562

3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

รวม

รวม

 -1-



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการทองเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคาชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสรางฝาย
น้ําลนคลองไกยาง ม.3

เพื่อแกไขปญหาภัยแลง  -โดยการกอสรางฝาย
น้ําลนคลองไกยาง กวาง
 4 ม.ยาว 15 ม.สูง1.5
 ม. พรอมลอกคลอง

 -  - 700,000 700,000
(กันเงินจาก63

ไป64)

700,000
(แกไขพ.ศ.)

จํานวน
ฝายน้ําลน
ที่ไดรับการ
กอสราง

สามารถแกไข
ปญหาภัยแลง
ได

กองชาง

2 โครงการขุดลอกลํา
รางกรอกตามา ม.3

เพื่อแกไขปญหาภัยแลง  -โดยการขุดลอกลํา
รางกรอกตามา กวาง
 5 ม. ยาว 700 ม.
ลึกจากระดับดินเดิม
2.5 ม.

 -  - 200,000 200,000 200,000
(แกไขพ.ศ.)

จํานวน
ลํารางที่
ไดรับการ
ขุดลอก

สามารถแกไข
ปญหาภัยแลง
ได

กองชาง

3 โครงการกอสรางฝาย
น้ําลน คสล.คลองใจ
ม.6

เพื่อแกไขปญหาภัยแลง  -โดยการกอสราง
ฝายน้ําลน คสล.คลอง
ใจ กวาง 13 ม. ยาว
 10 ม. สูง 2 ม.

 -  - 500,000 500,000 500,000
(แกไขพ.ศ.)

จํานวน
ฝายน้ําลน
ที่ไดรับการ
กอสราง

สามารถแกไข
ปญหาภัยแลง
ได

กองชาง

4 โครงการติดตั้งระบบ
โซลาเซลล บริเวณ
ประปา ม.2

เพื่อสูบน้ํามาใชกับ
ระบบประปาหมูบาน

 -โดยการติดตั้งระบบ
โซลาเซลล บริเวณ
ประปาม.2

 -  - 70,000 70,000 70,000
(แกไขพ.ศ.)

จํานวนระบบ
โซลาเซลล ท่ี
ไดรับการ
ติดต้ัง

ประชาชนมีน้ํา
ใชอยางทั่วถึง

กองชาง

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖4

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)

 -2-



 แบบ ผ 02

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการติดตั้งโคมไฟ
สองสวาง บริเวณทาง
แยก ม.6

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรชวงกลางคืน

ติดตั้งโคมไฟสองสวาง
 บริเวณทางแยก ม.6
(ตามผัง อบต.)

 -  - 50,000 50,000 50,000
(แกไขพ.ศ.)

จํานวน
ซอยที่
ไดรับการ
ติดตั้งโคม
ไฟสองสวาง

ประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรชวง
กลางคืน

กองชาง

 -3-

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการกอสรางทอ
เหล่ียมระบายน้ํา
(BOX CULVERTS)
ซอย 4 หมูที่ 1

เพื่อแกปญหาการ
ระบายน้ําไมใหทวมขัง

 -โดยการกอสรางทอ
เหล่ียมระบายน้ํา
ขนาด1.8X1.8 เมตร
 ยาว 2.7 เมตร ชนิด
 3 ชองทาง  บริเวณ
แยก ซอย 4 หมูที่ 1
(พรอมติดตั้งปาย
โครงการ)

 -  - 840,000 840,000 840,000
(แกไข พ.ศ.)

จํานวน
ระยะทางที่
วางทอ

สามารถแกไข
ปญหาการ
ระบายน้ําได

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนน
 คสล.ซอย 2/3 หมูที่
 1

เพื่อแกไขปญหาถนน
ล่ืน เปนหลุมเปนบอ
และเพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

 -โดยการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 4 เมตร ยาว
229 เมตร หนา 0.15
เมตร คิดเปนพื้นท่ี 916
 ตารางเมตร พรอมลงหิน
คลุกไหลทางขางละ 0.50
 เมตร (พรอมติดต้ังปาย
โครงการ)

 -  - 610,000 610,000 610,000
(แกไข พ.ศ.)

จํานวน
ถนน คสล.
ที่เพิ่มขึ้น

สามารถแกไข
ปญหาถนนล่ืน
เปนหลุมเปน
บอ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชาง

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)

 -4-



 แบบ ผ 02

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการกอสรางถนน
คสล.ซอย2/2 หมูที่ 1

เพื่อแกไขปญหาถนน
ล่ืนเปนหลุมเปนบอ
และเพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

 -โดยการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 4 เมตร ยาว
276 เมตร หนา 0.15
เมตร คิดเปนพื้นที่
1,104 ตารางเมตร
พรอมลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร
(พรอมติดต้ังปาย
โครงการ)

 -  - 730,000 730,000 730,000
(แกไข พ.ศ.)

จํานวน
ถนน คสล.
ที่เพิ่มขึ้น

สามารถแกไข
ปญหาถนนลื่น
เปนหลุมเปนบอ
 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

9 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาหมูบาน
หมูที่ 2

 -เพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬามาตรฐานใหเยาวชน
,ประชาชน ไดใชเปน
สถานที่เลนออกกําลัง
กายและฝกซอมแขงขัน
กีฬา

   -โดยการปูสนาม
หญาขนาดกวาง 62
เมตรXยาว 62 เมตร
 และติดตั้งไฟสปอรต
ไลท(พรอมติดตั้งปาย
โครงการ)

 -  - 234,000 234,000
(แกไข พ.ศ.)

234,000
(แกไข พ.ศ.)

จํานวน
สนามกีฬา
ที่ไดรับ
การปรับปรุง

เยาวชนและ
ประชาชนใน
ทองถิ่นไดรับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการออก
กําลังกาย และ
เลนกีฬา

กองชาง

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)

 -5-

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ที่



 แบบ ผ 02

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

10 โครงการฝงทอ PVC
จากฝายโมคลา-คลองไก
ยาง ม.3 (เสนอโดย
ประชาคม)

เพื่อแกไขปญหาภัยแลง  -โดยการฝงทอ PVC
ขนาด 6 นิ้วจากจาก
คลองโมคลา-คลองไก
ยาง ระยะทาง 1,500
เมตร

 -  - 750,000 750,000 750,000
(แกไข พ.ศ.)

ระยะทางที่
ฝงทอ

สามารถแกไข
ปญหา ภัยแลง
ได

กองชาง

รวม 10 โครงการ  -  -  -  - 4,684,000 4,684,000 4,684,000  -  -  -

 -6-

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การเสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอย และชุมชนเขมแข็งดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3. ยุทธศาสตรดาน การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสราง
ลานกีฬา/สนามกีฬา
เอนกประสงค
หมูที่ 5

เพื่อใหเยาวชน/
ประชาชนผูที่
สนใจออกกําลัง
กายมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชนไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด

กอสรางลานกีฬา/
สนามกีฬา
เอนกประสงค หมูที่ 5

 -  - 286,000 286,000 286,000
(แกไขพ.ศ.)

จํานวน
โครงการที่
ไดรับการ
กอสราง

ลดระดับ
ปญหายา
เสพติดใน
พื้นที่ ,
เยาวชน/
ประชาชน มี
สุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง

กองชาง

รวม 1 โครงการ  -  -  -  - 286,000 286,000 286,000  -  -  -

 -7-

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖4

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การเสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอย และชุมชนเขมแข็งดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

3. ยุทธศาสตรดาน การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสราง
ลานกีฬา/สนามกีฬา
เอนกประสงค
หมูที่ 5

เพื่อใหเยาวชน/
ประชาชนผูที่
สนใจออกกําลัง
กายมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชนไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด

กอสรางลานกีฬา/
สนามกีฬา
เอนกประสงค หมูที่ 5

 -  - 286,000 286,000 286,000
(แกไขพ.ศ.)

จํานวน
โครงการที่
ไดรับการ
กอสราง

ลดระดับ
ปญหายา
เสพติดใน
พื้นที่ ,
เยาวชน/
ประชาชน มี
สุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง

กองชาง

รวม 1 โครงการ  -  -  -  - 286,000 286,000 286,000  -  -  -

 -7-

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖4

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   การเสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอย และชุมชนเขมแข็งดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานโครงสรางพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุง
ศาลา 80 พรรษา
องคการบริหาร
สวนตําบลชางทูน

เพื่อบํารุงรักษา
อาคารของศาลา
80 พรรษา ให
สามารถใชในการ
จัดกิจกรรมตางๆ
ของทางราชการได
ในระยะเวลานาน

ปรับปรุงศาลา 80
พรรษาขององคการ
บริหารสวนตําบลชาง
ทูน โดยการ ทาสี
บริเวณภายในศาลา
ทั้งหมด ทาสีพื้นศาลา
 ปรับปรุงหลังคา
รวมถึงหองน้ําหอง
สวมที่อยูภายใน
บริเวณศาลา ฯลฯ

 - 300,000 300,000 300,000
(แกไขพ.ศ.)

300,000
(แกไขพ.ศ.)

ศาลา 80
พรรษาของ
องคการ
บริหารสวน
ตําบลชาง
ทูนไดรับ
การ
ปรับปรุง
ใหม ไมทรุด
โทรม

ศาลา 80
พรรษาของ
อบต.ชางทูน
ไดรับการ
บํารุงรักษา
ทําให
สามารถใช
จัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของ
ทางราชการ
ไดใน
ระยะเวลาที่
นานข้ึน

กองชาง

2 โครงการกอสราง
ประตูเขาออกของ
ศพด.

เพื่อใหอาคาร
สถานที่ของ ศพด.มี
ประตูเขาออกที่ได
มาตรฐานและ
ปลอดภัยกับเด็ก
นักเรียน

โดยการกอสรางประตู
เขาออกของ ศพด.
(ตามแบบแปลน อบต.)

 -   - 150,000  - 150,000
(แกไขพ.ศ.)

จํานวน
โครงการที่

ได
ดําเนินการ

ศพด.มี
ประตูเขา
ออกที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

 -8-

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖4

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   การเสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอย และชุมชนเขมแข็งดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานโครงสรางพื้นฐาน

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคาร
โอท็อป บริเวณขาง
ที่ทําการ
 อบต.ชางทูน

เพื่อใหอาคาร
โอท็อปที่สามารถ
ใชงานตาม
มาตรฐานและ
รองรับการ
ใหบริการประชาชน

 -โดยการปรับปรุง
หลังคาเปนโครงเหล็ก
มุงหลังคาดวยเมทัล
ชีทขนาดกวาง 5
เมตร ยาว 8 เมตร
จํานวน 1 หลัง
(รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.)

 -  - 300,000 300,000 300,000
(แกไข พ.ศ.)

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

อาคารโอท็
อปที่
สามารถใช
งานตาม
มาตรฐาน
และรองรับ
การ
ใหบริการ
ประชาชน

กองชาง

รวม 3 โครงการ  -  -  -  - 750,000 600,000 750,000  -  -  -

 -9-

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖4

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการทองเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคาชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการกอสรางฝาย

ปากคลองมะนาว ม.3
ต.ชางทูน เชื่อม ม.1 ต.
บอพลอย

เพื่อแกไขปญหาภัยแลง  -โดยการกอสรางฝาย
ปากคลองมะนาว ม.3
ต.ชางทูน เช่ือม ม.1 ต.
บอพลอย

 -  - 7,600,000 7,600,000 7,600,000
(แกไขพ.ศ.)

จํานวนฝาย
ที่ไดรับการ
กอสราง

สามารถแกไข
ปญหาภัยแลง
ได

อ.บอไร/
อบจ.ตราด

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖4
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด(KPI)
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 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการทองเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคาชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
2 โครงการขยายเขต

ไฟฟาแรงสูงและแรงต่ํา
ซ.วังออ - คลองมะนาว
ม.2

เพื่อแกไขปญหาหลังคา
เรือนที่ไมมีไฟฟาใช
หรือมีไฟฟาใชแตการ
จําหนายไฟอาจไม
เพียงพอ

โดยการขยายเขต
ไฟฟาแรงสูงและแรง
ต่ํา ซ.วังออ - คลอง
มะนาว ระยะทาง
3,000 ม.

 -  - 4,000,000 4,000,000 4,000,000
(แกไข พ.ศ.)

จํานวน
ไฟฟาที่

ไดรับการ
ขยายเขต

ประชาชนมี
ไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

กองชาง/
กฟภ.

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖4

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด(KPI)
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องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานการทองเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคาชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
3 โครงการกอสรางถนน

คสล. ซ. วังออ-คลอง
มะนาว ม.2 ชวงที่ 2

เพื่อแกไขปญหาถนน
ลื่น เปนหลุมเปนบอ
และเพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

 -โดยการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวังออ-
คลองมะนาว ชวงที่ 2
 ผิวจราจรกวาง 5
เมตร ยาว 950เมตร
(ป2564 คงเหลือ
(คงเหลือ 400
เมตร)หนา0.15
เมตร คิดเปนพื้นที่
4,750 ตารางเมตร
พรอมลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร

 -  - 3,087,500 3,087,500
(แกไข
พ.ศ.)

3,087,500
(แกไข
พ.ศ.)

จํานวนถนน
คสล.ท่ีเพ่ิมข้ึน

สามารถ
แกไขปญหา
ถนนลื่น เปน
หลุมเปนบอ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

อบจ.ตราด

รวม 3 โครงการ  -  - 14,687,500 14,687,500 14,687,500

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด(KPI)
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖4
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



แบบ ผ.03

หมวด ประเภท วัตถุประสงค 2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

คา
ครุภัณฑ
ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง
 ครุภัณฑ

ครุภัณฑการเกษตร เพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลน
น้ําสําหรับใชใน
การเกษตรใหแก
ราษฎรใน
โครงการกอสราง
โรงสูบน้ําพรอม
ติดตั้งเคร่ืองสูบ
น้ํา บริเวณฝาย
ชางทูน หมูที่ 2

 -จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ํา
แบบหอยโขง
เคร่ืองยนตดีเซล 4
จังหวะ กําลังแรงมา
ไมนอยกวา 85
แรงมา อุปกรณ
ประกอบของเคร่ือง
สูบน้ําและของ
เคร่ืองยนตตองมี
ครบชุด พรอมที่จะ
ใชงานได

 -  - 350,000  350,000
(แกไข พ.ศ.)

 350000
(แกไข
พ.ศ.)

กองชาง

รวม 1 รายการ  -  -  350,000        350,000  350,000

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖4

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด
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ท่ี แผนงาน
         เปาหมาย

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)

งบประมาณและท่ีผานมา  หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก


