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ค ำน ำ 
  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชนภายในต าบล ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖0 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ    

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสมและงบประมาณเงินอุดหนุนพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ และสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างทูน ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลช้างทูนให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
 
 

องค์องค์การการบริหารส่วนต าบลบริหารส่วนต าบลช้างทูนช้างทูน  
                    อ าเภอบ่อไร่   จังหวัดอ าเภอบ่อไร่   จังหวัดตราดตราด  
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 

 
 
 

1) ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล    เนื่องจากในสมัยก่อนมีคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้าน
และในตอนกลางวันชาวบ้านดังกล่าวจะออกจากบ้านไปท ามาหากินในขณะที่ชาวบ้านไม่อยู่ได้มีช้างโขลงหนึ่ง
ออกมาท าลายพืชผลในหมู่บ้านและช้างโขลงนั้น มีช้างพลายตกมันร่วมอยู่ด้วยซึ่งมันอาละวาดถอนต้นไม้และ
ท าลายบ้านเรือนของราษฎรโดยการยกบ้านขึ้นทั้งหลังและทิ้งลงมาแต่ลักษณะการยกของช้างนั้นจะใช้งวงดุลบ้าน
ขึ้นภาษาท้องถิ่น เรียกว่า “ทูน” ดังนั้นชาวบ้านจึงขนานนามหมู่บ้านแห่งนี้ว่า“บ้านช้างทูน” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มาต าบลช้างทูนมีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และได้ปรับขนาดจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551  
ต าบลช้างทูน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอบ่อไร่ห่างจากอ าเภอบ่อไร่ ประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ  58  กิโลเมตร   อาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองบอน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
 ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และติดต่อต าบลสะตอ  

อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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1.1  เนื้อที่  ต าบลช้างทูนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอบ่อไร่ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
ประมาณ 9 กิโลเมตร ต าบลช้างทูนมีเนื้อที่ประมาณ 67.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,927 ไร่ เป็นเนื้อ
ที่เพ่ือการเกษตร 20,373 ไร่ และที่อยู่อาศัยประมาณ 8,470 ไร่  นอกจากนั้นเป็นเขตป่าสงวนประมาณ 
13,084 ไร่ 

2)  ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสลับที่สูงและภูเขา  โดยมีคลองตัดผ่าน แต่ปัจจุบันสภาพคลองตื้น
เขินเนื่องจากการท าเหมืองพลอย 

2.1  จ านวนหมู่บ้าน   ต าบลช้างทูนมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน 
อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด
(ไร่) 

เนื้อที่อันดับ(มาก
ที่สุด-น้อยที่สุด 

1 บ้านคลองขวาง           6,825 3 
2 บ้านช้างทูน               3,125 6 
3 บ้านหนองแฟบ           5,500 4 
4 บ้านหนองมาตร          14,375 1 
5 บ้านหนองไม้หอม        7,850 2 
6 บ้านตระกูลพัฒนา       4,252 5 
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แผนที่อ าเภอบ่อไร่ จังหวดัตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ลกัษณะภูมิอากาศ     
                สภาพอากาศท่ัวไปของเขตพ้ืนที่ต าบลช้างทูน มี 3 ฤดู โดยทั่วไปจ าแนกได้  ดังนี้ 
             ฤดูแล้ง   เริ่มตั้งแต่ ก.พ.–เม.ย.  อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส 
            ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่ พ.ค.–ต.ค.   อุณหภูมิประมาณ 19–25 องศาเซลเซียส 
             ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ต.ค.–ก.พ.   อุณหภูมิประมาณ 19–23 องศาเซลเซียส           

    3.1 ปริมาณน้ าฝน 
                    อ าเภอบ่อไร่มีจ านวนวันที่ฝนตกมากกว่า  120 วัน/ปี ซึ่งตกกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ของอ าเภอ โดย
เริ่มตั้งแต่ พ.ค.–ต.ค. ซึ่งจะชุกในช่วง มิ.ย.–ก.ย. และจากสถิติการวัดปริมาณน้ าฝน ในช่วง จะเป็นเดือนที่มีฝน
ตกมากที่สุดของปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแผนที่แสดงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยคาบ 30 ป ี
เดือนตุลาคมของตราด 
ที่มา : เอกสารวิชาการอุตุนิยมวิทยาน่ารู้เพื่อ
การเกษตรจังหวัดตราด 
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ที่มา : เอกสารวิชาการอุตุนิยมวิทยาน่ารู้เพื่อการเกษตรจังหวัดตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปแผนที่แสดงวันสิ้นสุดฤดูฝนปีปกติของตราด 

ที่มา : เอกสารวิชาการอุตุนิยมวิทยาน่ารู้เพื่อการเกษตรจังหวัดตราด 
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4)  ลักษณะของดิน 

         ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน เป็นที่ราบสลับเนินเขา พ้ืนที่ เขตป่าสงวน
ประมาณ 13,084 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเนินเตี้ยๆ มีแม่น้้า ๓ สาย คือ คลองบ่อไร่ 
คลองช้างทูน และคลองโสน ซึ่งไหลไปบรรจบกันเป็นแม่น้้าเขาสมิง 

 
 
 1 ) เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูนประกอบด้วยหมู่บ้าน 6 หมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ดังนี ้

หมู่ที่  1  บ้านคลองขวาง      ผู้ปกครอง  นายฉลาด มณีมา         ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2  บ้านช้างทูน          ผู้ปกครอง  นายไกรเวช  อุยะตุง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3  บ้านหนองแฟบ      ผู้ปกครอง  นายอดิศักดิ์  แหลมหลัก ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4  บ้านหนองมาตร     ผู้ปกครอง  นายบุญเที่ยง  ทัศนา ก านัน 
หมู่ที่  5  บ้านหนองไม้หอม   ผู้ปกครอง  นายพลอย สาลี  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6  บ้านตระกูลพัฒนา  ผู้ปกครอง  นายไพรวัลย์  อารีพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 

 2) การเลือกตั้ง 

    องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   

ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ออกกฎหมายท้องถิ่นและตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่น ได้แก่ 
- สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการควบคุมและบริหารกิจการของท้องถิ่นได้แก่ 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน          

เขตเลือกตั้งละ 1 คน โดยก าหนดเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่ หมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึง 25 คน 
ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน และรวมกันแล้วมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง
เดียวกัน อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีก าหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
หาก อบต. ใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง (หมู่บ้าน) ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
ประกอบด้วยสมาชิก (ส.อบต.) จ านวน 6 คน โดย 
- ถ้ามี 1 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. 6 คน 
- ถ้ามี 2 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 3 คน 
- ถ้ามี 3 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 2 คน 
- ถ้ามี 4 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนก่อน แล้วเพ่ิมให้เขตเลือกตั้งที่มีจ านวนราษฎร
มากที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรก เขตเลือกตั้งละ 1 คน 
- ถ้ามี 5 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คน และเพ่ิมให้เขตเลือกตั้งที่มีจ านวนราษฎรมาก
ที่สุดอีก 1 คน 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน 1 คน โดยใช้เขตต าบลเป็นเขต

เลือกตั้ง มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ
ไม่ได้ ในกรณีด ารงต าแหน่งไม่ครบ 4 ปี ก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระและเมื่อได้ด ารงต าแหน่ง 2 วาระ 
ติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเม่ือพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นต าแหน่ง 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 2,298 คน  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
       จ านวนประชากรทั้งสิ้น 6  หมู่บ้าน จ านวน 2,965 คน  โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
 

   หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอบ่อไร่  ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 

เขต
ที ่

หน่วย
เลือกตั้ง

ที ่
ที่เลือกตั้ง 

จ านวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

จ านวน 
ครัวเรือน 

๑ ๑ ศาลาประชาคมบ้านคลองขวาง 507 267 
๒ ๑ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวดัช้างทูน 333 204 
๓ ๑ ศาลาประชาคมบ้านหนองแฟบ 520 254 
๔ ๑ ศาลาประชาคมบ้านหนองมาตร 497 266 
๕ ๑ ศาลาประชาคมบ้านหนองไม้หอม 337 188 
๖ ๑ ศาลาประชาคมบ้านตระกูลพัฒนา 104 76 

รวม 2,298 1,255 

จ านวน  6  หมู่บ้าน (เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4) 

หมู่ที่                    หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง(คน) ชาย(คน รวมประชากร 

๑                    1 บ้านคลองขวาง 267 349 315    664 

๒                    2 บ้านช้างทูน 204 205 198    403 

๓                    3 บ้านหนองแฟบ 254 316 345    661 

๔                    4 บ้านหนองมาตร 266 330 342    672 

๕                    5 บ้านหนองไม้หอม 188 218 215    433 

๖                    6 บ้านตระกูลพัฒนา   76 69 63    132 

 รวมทั้งสิ้น 1,255 1,487 1,478 2,965 
 

๓.  ประชากร 
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1)  การศึกษา 
        ต าบลช้างทูนประชากรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาและมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ได้แก่ 

-  โรงเรียนประถมศึกษามีจ านวน 1 แห่ง (โรงเรียนวัดช้างทูน) 
-  วิทยาลัยอาชีวศึกษามีจ านวน  1  แห่ง (วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่) 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวน   1  แห่ง  
-  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านมีจ านวน  6  แห่ง 
-  หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านจ านวน  6  แห่ง 

2)  สาธารณสุข 
                        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  2  แห่ง 

(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช้างทูน  หมู่ที่  2  รับผิดชอบ หมู่ที่ 1,2,5,6 
(2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองแฟบ  หมู่ที่  3  รับผิดชอบ หมู่ที่ 3,4 

๓)  อาชญากรรม/ยาเสพติด (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
- ศูนย์ต ารวจชุมชนบ้านช้างทูน  จ านวน  1  แห่ง 
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน 1 แห่ง 

 ๔)  การสังคมสงัเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูนได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4) ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  

 
 
 
 1)  การคมนาคมขนสง่ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน ไม่มี บขส.และไม่มีเส้นทางท่ีรถประจ าทางวิ่งผ่าน 
 เส้นทางคมนาคม 

การคมนาคมของต าบลช้างทูนมีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวต าบลได้2เส้นทางหลักดังนี้ 
- ถนนส่วนที่ อบต.ช้างทูนรับผิดชอบ 

 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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- ถนนส่วนราชการอื่นๆรับผิดชอบ 

          ที่มา: ข้อมูลจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน  ณ เดือนกันยายน 2564 
 ๒)  การไฟฟ้า 

  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในต้าบลช้างทูนนั้นยังมีไม่เพียงพอที่จะสามารถอ้านวยความ
สะดวกให้แก่ประชากรได้ครบทุกหมู่บ้านเนื่องมาจากการอยู่อย่างกระจัดกระจายของครัวเรือน  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
ช้างทูนได้ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลไว้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือด าเนินการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

 
๓)  การประปา 

การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูนไม่มีกิจการประปา  แต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการ
เองและทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่
ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน   ได้แก้ไขปญัหาโดยการใช้เครื่อง
สูบน้ าจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปี 
ต่อไปเมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป  

ล าดับที ่ 
 

ผิวจราจร 
 

ระยะทางรวม 
(กิโลเมตร) 

จ านวน    
(เส้นทาง) 

หน่วยงานด าเนินการก่อสร้าง  
และปรับปรุง 

 

1  คอนกรีตเสริมเหล็ก 31.04    34  อบต.ช้างทนู 
2  ลาดยาง -     -  อบต.ช้างทนู 
3  ลูกรัง 27.588    27  อบต.ช้างทนู 

 รวมถนนทั้งหมด 58.628      5661 

ล าดับที ่  
 

ผิวจราจร 
 

ระยะทางรวม 
(กิโลเมตร) 

จ านวน    
(เส้นทาง) 

หน่วยงานด าเนินการก่อสร้าง 
และปรับปรุง 

 

1  คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.927  3 อบจ. 
2  ลาดยาง 15.80  7 นพค. , ทางหลวงชนบท,อบจ. 
3  ลูกรัง 2.800  2 ทางหลวงชนบท 

 รวมถนนทั้งหมด 21.52  12 

-  ถนนส่วนที่ อบต.ช้างทูนรับผิดชอบ 
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๔)   โทรศัพท ์

ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน  ไมม่ีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้
นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร  
 5)    ระบบโลจสิติกสห์รือขนส่ง 
    เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์
ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  1  แห่งให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่ง
วัน)  หยุดวันอาทิตย์  และการบริการจากบริษัทขนส่งเอกชนต่างๆ ที่บริการรับ-ส่งพัสดุถึงครัวเรือนของประชาชน 

 
 1) การเกษตร 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่ การปลูกยางพารา รองลงมา คือ ท าสวนผลไม้ ปาล์มน้ ามัน ท านา ปลูก
สับปะรด พริก พืชผัก สมุนไพรพื้นบ้าน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตามล าดับ   

2) การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูนไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 3) การปศสุัตว ์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่   เป็ด  โค  สุกร   เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 
 4) การบริการ 
     มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน 
 5) การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน การท่องเที่ยง “ชุมชนบ้านช้างทูน” หรือ “นิเวศ
พิพิธภัณฑ์ ชอง บ้านช้างทูน” อยู่ใน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ผู้ที่สนใจเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนบ้านช้างทูน ที่นี่เปิดท าการ 
เวลา 10.00-16.00น. โดยโปรแกรมประกอบด้วย 

โปรแกรมการท่องเที่ยว  A“มหัศจรรย์นิเวศวิถีชอง” 
- พลอยแดงทับทิมสยาม ภารกิจ ลงมือปฏิบัติเพ่ือสืบทอดการร่อนพลอยแบบชองโบราณ

พร้อมเรียนรู้พลอยแดงทบัทิมสยามท่ีพบตามธรรมชาติในคลองช้างทูน ผูม้าเยือนปฏิบติั
ภารกิจร่องพลอยแบบวถีิชอง 

- ฝายชอง ภารกิจ เรียนรู้การน า “ใบระก า” และ “เถาชงโค” มาช่วยชาวชองท าฝาย 
- บ้านวุ้นหมาน้อย ภารกิจ เสาะหาต้นวุ้นหมาน้อยมาท าเป็นคั้นน้ าและท าเป็นเครื่องดื่ม

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ หรือเรียนรู้การท าย าวุ้นหมาน้อย 
- ธนาคารสีเขียว  ภารกิจ เรียนรู้สมุนไพรและพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นต่างๆในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

เขตอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเกาะชู้ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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- บ้านต้นคลุ้ม ภารกิจ เรียนรู้คุณประโยชน์ของต้นคลุ้ม พืชไม้น้ าชนิดหนึ่งที่ล าต้นน ามาลอกท า
ตอกจักสานและใบของต้นคลุ้มใช้ท าขนมป๊ายที่ใช้ในพิธีกรรมทรงผีบรรพบุรุษของชาวชอง 

- บ้านสปาสุ่มไก่ภารกิจ เรียนรู้สรรพคุณของไม้หอมนานาชนิดซึ่งชาวชองโบราณน ามาใช้ใน
การอยู่ไฟแบบโบราณเพ่ือรักษาโรคในสตรีแม่ลูกอ่อน ปัจจุบันต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาสุ่มไก่
คลุมด้วยใบระก าท่ีสานต่อกันรอบสุ่มเพ่ือเก็บความร้อนได้ยาวนาน ขับเหงื่อ สลายไขมัน 
พร้อมกลิ่นหอมของไม้หอมนานาชนิด 

โปรแกรมการท่องเที่ยว  B“จิตวิญญาณแห่งตราด ” 
- บ้านท าบัตรเชิญผี (เฉพาะพิธีทรงผีหิ้ง) ข้าวหมกเทพ การท าเรือตะโก (เฉพาะออกพรรษา) 
- บ้านขนมชอง (ช่วยสืบสานการท าขนมประกอบพิธีกรรม ซึ่งเปลี่ยนไปตามพิธีทรงผีแต่ละ 

ประเภท เช่น ขนมรกโค่ยส าหรับผีเทวดา ขนมตุ้มเปลส าหรับลอยเรือตะโก ขนมจองส าหรับ
พิธีทรงผีละมด เป็นต้น) 

- บ้านขนมเส้นชอง ภารกิจช่วยชาวชองต าแป้งขนมเส้นชองด้วยกรรมวิธีการท าแบบโบราณ 
อาหารพื้นบ้านที่ใช้เลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีทรงผีบรรพบุรุษ 

- โรงละครปรรเลน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใช้พื้นที่ป่าเขาเกาะชู้เป็นแสดงให้บรรยากาศ
ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันเป็นสถานที่จริงของต านานเสือสมิงเขาเกาะชู้  

- ฐานเรียนรู้พิธีลอยเรือตะโก บ้านทรงผีหิ้ง บ้านทรงผีละมด และบ้านทรงผีเทวดา    
- บ้านจับเส้นแผนชอง ภารกิจลองนวดจับเส้นแผนชองเพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ 

เดินทางไกลและช่วยสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนชองโบราณเพ่ือสุขภาพที่ดีภารกิจลอง
นวดจับเส้นแผนชองเพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางไกลและช่วยสืบสานภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนชองโบราณเพ่ือสุขภาพที่ดี /สปาโคลนขาว/บ้านชองชิมชา ชิมชา 
เรียนรู้การปรุงเครื่องดื่มจากสมุนไพรเฉพาะถิ่นกว่า 32 ชนิดสูตรแม่ลูกดก และ “ชาซัมเร” 
ที่ผลิตจากใบของต้นเทพทาโรและใบว่านสาวหลง เป็นต้น 

 6) อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูนไม่มีอุตสาหกรรม   

 7) การพาณิชย์ 
การพาณิชย์ 
-    ห้องแถว/บ้านเช่า          จ านวน       3  แห่ง   
-    ร้านรับซื้อของเก่า          จ านวน        2 แห่ง 
-    ร้านจ าหน่ายปุ๋ย/เคมีภัณฑ์         จ านวน        2 แห่ง 
-    ร้านขายของช า                                              จ านวน     23  แห่ง 
-    ร้านอาหาร           จ านวน     15 แห่ง 
-    อู่ซ่อมรถ                                                      จ านวน      4  แห่ง 
-    อู่ซ่อมเลื่อยยนต์         จ านวน      1  แห่ง 
-    ร้านขายอะไหล่รถจักรยานยนต์         จ านวน      2  แห่ง 
-    ร้านรับซื้อยางพาราและปาล์มน้ ามัน                      จ านวน      6  แห่ง  
-    โรงขายขนมจีน                                              จ านวน      1  แห่ง 
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-    ร้านตัดผม                                                    จ านวน      2  แห่ง  
-    ปั๊มน้ ามัน                                                     จ านวน      1  แห่ง  
-    โรงงานผลิตไม้กฤษณา                                      จ านวน      2  แห่ง 

 ที่มา : ข้อมูลงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน ณ เดือน กันยายน 2564 
 

 
 
1) การนับถือศาสนา 

ประชาชนในต าบลช้างทูน  นับถือศาสนาพุทธ  จ านวนร้อยละ 98 ศาสนาอิสลาม จ านวนร้อยละ 
1 และศาสนาคริสต์ จ านวนร้อยละ 1 ตามล าดับ โดยมี ศาสนสถาน  5  แห่งดังนี้ 

- วัด  จ านวน  3  แห่ง   
- สถานปฏิบัติติธรรม  จ านวน  2  แห่ง   

 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วัดช้างทูน ช้างทูน 2 
2 วัดหนองแฟบ หนองแฟบ 3 
3 วัดคลองใจ ตระกูลพัฒนา 6 
4 ส านักสงฆ์เขาดินด า หนองไม้หอม 5 
5 ส านักสงฆป์่าตะแบก หนองมาตร 4 

 

2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น     ชุมชนของชาวชอง-ซัมเร บ้านช้างทูน  “ชาวชอง” เป็นชนพ้ืนถิ่นดั้งเดิม
ที่ตั้งรกรากอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ในบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด แต่เดิมชาวชองมี
ภาษาพูดและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ปัจจุบันสูญหายไปเป็นจ านวนมากเนื่องจากลูกหลานชาว
ชองได้รับการศึกษาและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้ห่างไกลจากกระบวนการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ 
ชาวชองที่อาศัยอยู่ในถิ่นอ่ืนมักเรียกชาวชองที่อาศัยอยู่ในต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดว่า“ส าเหร่”หรือ
“ซัมเร”(samrae) เพราะมีรูปลักษณ์ต่างจากชาวชองโดยทั่วไป กล่าวคือ มีผิวคล้ า ตาโต ผมหยิกหยักศก ทั้งนี้
เนื่องจาก การที่มีชาวเขมร ชาวลาว ชาวกุลา และชาวไทยอีสาน อพยพเข้ามาเสี่ยงโชคขุดพลอยในอ าเภอบ่อไร่ 
“ยุคตื่นพลอย” หรือยุคที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่รัตนชาติรุ่งเรืองในช่วงปี  พ.ศ.2511-2513 เมื่อมีการแต่งงาน
ข้ามเผ่าพันธุ์จึงท าให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังนั้นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวชองบ้าน
ช้างทูนจึงมีความแตกต่างจากชาวชองในทอ้งถ่ินอ่ืนๆ โดยเฉพาะ พิธีกรรมการทรงผีบรรพบุรุษ ท่ีประกอบดว้ย 
พิธีทรงผีห้ิงของชาวชองดั้งเดิม   พิธีทรงผีเทวดาของชาวชองเช้ือสายลาว  พิธีทรงผีละมดของชาวชองเช้ือสาย
เขมร เป็นต้น ซ่ึงยงัคงถือปฏิบัติสืบมาให้เห็นอยู่ในปัจจุบันและสะท้อนให้เห็นว่าชาวชอง บ้านช้างทูน มี
ความสัมพนัธ์ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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ระหวา่งเครือญาติท่ีแน่นแฟ้นโดยสืบทอดทางมารดาเป็นส าคญั ดงันั้นกลุ่มสตรีผูอ้าวโุสของหมู่บา้นจึงมีบทบาท
เป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมเหล่าน้ี 
  ภาษาถิ่น      ภาษาชอง (ประชาชนเฉพาะกลุ่ม) 

 
3)    ประเพณแีละงานประจ าปี 

ปฏิทินวิถีชีวิตชุมชนของชาวชอง-ซัมเร บ้านช้างทูน 
พิธีทรงผีหิ้ง ของชาวชอง มีเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี 
พิธีทรงผีละมด ของชาวชองเชื้อสายเขมร มีเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี 
พิธีทรงผีเทวดา ของชาวชองเชื้อสายลาว มีเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี 
พิธีลอยเรือตะโก มีเฉพาะช่วงวันออกพรรษา 
หมายเหตุ : **กิจกรรมเปลี่ยนตามปฏิทินวิถีชีวิตชุมชนและไม่จัดนอกช่วงเวลาที่ก าหนด
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านความเชื่อที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวชองบ้านช้างทูน** 

๔)    OTOP สินค้าพ้ืนเมอืงและของที่ระลึก 
   ประชาชนในต าบลช้างทูนที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน  ได้แก่ พลาสติกและศิลปะงาน
เดคูพาจ  กล่องเครื่องส าอาง สบู่น้ าผึ้งเดือนห้าผสมทองค า สบู่มะเฟือง โคมไฟจากคลุ้ม ผลิตภัณฑ์จักสานจากคลุ้ม
  
 
 
 

1) น้ า 
       แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  

-   ฝายขนาดใหญ่ ฝายน้ าล้น ฝายกั้น จ านวน      23    แห่ง 
-   บ่อน้ าตื้น        จ านวน    213    แห่ง 
-   บ่อน้ าโยก       จ านวน      24     แห่ง 
-   ถังเก็บน้ าหมู่บ้าน   จ านวน      15      ถัง 
-   สระเก็บน้ า      จ านวน     22     แห่ง 
-   ประปาหมู่บ้าน   จ านวน     15     แห่ง 
 หมู่ที่  1  บ้านคลองขวาง  จ านวน     4       แห่ง 
 หมู่ที่  2  บ้านช้างทูน  จ านวน     2       แห่ง 
 หมู่ที่  3  บ้านหนองแฟบ  จ านวน     3       แห่ง 

หมู่ที่  4  บ้านหนองมาตร  จ านวน     3      แห่ง 
 หมู่ที่  5  บ้านหนองไม้หอม จ านวน     3      แห่ง 

หมู่ที่  6  บ้านตระกูลพัฒนา จ านวน     -       แห่ง 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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4) ป่าไม้/ภูเขา 
      ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน เป็นที่ราบสลับเนินเขา พื้นที่เขตป่าสงวนประมาณ 
13,084 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเนินเตี้ยๆ มีแม่น้ า ๓ สาย คือ คลองบ่อไร่ คลองช้าง
ทูน และคลองโสน ซึ่งไหลไปบรรจบกันเป็นแม่น้ าเขาสมิง 
4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของอปท. 

- ล าน้ า , ล าห้วย  มีจ านวน  17  สาย 
- น้ าตก  มีจ านวน  3  แห่ง 

(1)  น้ าตกสลัดได       หมู่ที่ 4 
(2)  น้ าตกก้านตอง     หมู่ที่ 6 
(3)  น้ าตกคลองใจ      หมู่ที่ 6 

ตารางแสดงแหล่งน้ าในต าบลช้างทูน 

ชื่อแหล่งน้ า หมู่ที่ 
การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 

เพ่ือ 
 

คลองครีพ 1,2,5 การเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติ 
คลองช้างทูน 2,3,4,5,6 การเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติ 
คลองวังอ้อ 2 การเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติ 
คลองไก่ย่าง 3 การเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติ 
คลองไก๊ 4 การเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติ 
คลองใจ 5,6 การเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติ 
คลองสลัดได 4 การเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติ 
คลองเซ้ 4 การเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติ 
คลองตะแบก 4 การเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติ 
คลองชะโมะ 2,5 การเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติ 
คลองมะละกอ 6 การเกษตร แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 
 

1)หน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของต าบลช้างทูน 
 -  หมวดการทางบ่อไร่ ที่ 1 (ช้างทูน)  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 
- ต ารวจชุมชน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 
- วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 
- โรงเรียนวัดช้างทูน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช้างทูน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองแฟบ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 
- กองร้อย.ทพ.นย.   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 (ชื่อกองร้อยฯจะเปลี่ยนไปตามก าลังพลที่เปลี่ยนมา) 

9.อื่นๆ 
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     2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน พ้ืนที่             
จังหวัดตราด พบว่าปัจจุบัน (วันที่ 18 กันยายน 2564) มียอดรวมผู้ติดเชื้อติดเชื้อสะสม รวม 3,974 ราย รักษา
หายแล้ว 2,708 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,212 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ตามยอดรายงานในวันนี้ในพ้ืนที่
จังหวัดตราด จ านวน 94 ราย ทั้งนี้ในภาพรวมสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดตราด มีแนวโน้ม
ยังไม่ดีขึ้น พบจ านวนการใช้เตียงในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้านโรงพยาบาลสนาม 
อบจ.ตราด และมีการกระจายผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวไปอยู่ในศูนย์พักคอยในชุมชน (CI)อย่างไรก็ตาม จากนโยบายรับคน
ตราดกลับบ้าน ในการรับคนตราดกลุ่มที่เป็นผู้ติดเชื้อ และมีความประสงค์ขอเดินทางกลับเข้ามารักษาตัวในจังหวัด
ตราด จึงท าให้ดูว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจ านวนมาก โดยปัจจุบัน มีผู้เดินทางเข้ามาแล้วมากกว่า 100 ราย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ที่มา : ข้อมูลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ณ วันที่  19 กันยายน 2564 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน 
 

 
-15- 

 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่อ าเภอบ่อไร่ พบว่า 
ปัจจุบัน (วันที่ 17 กันยายน 2564) มียอดรวมผู้ติดเชื้อติดเชื้อสะสม รวม 328 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ตาม
ยอดรายงานในวันนี้ในพ้ืนที่ อ.บ่อไร่ จ านวน + 20 ราย โดยจ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ต าบลช้างทูน ผู้ติดเชื้อ
สะสมต าบลช้างทูนรวม 21 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จ านวน ๓ ราย ผู้ติดเชื้อ รวม 24 ราย  
 ส้าหรับโครงการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด 19   หมู่บ้านสีฟ้า ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 จังหวัดตราด พบ
หมู่บ้านสีฟ้าหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ จ านวน 105 หมู่บ้าน จากจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 268 หมู่บ้าน อ าเภอบ่อไร่
หมู่บ้านทั้งหมด 33 หมู่บ้าน  หมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ จ านวน 9 หมู่บ้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ที่มา : ข้อมูลส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ณ วันที่  17 กันยายน 2564 
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  ส าหรับต าบลช้างทูน หมู่บ้านสีฟ้าหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้าน
ช้างทูน และ หมู่ที่ 6 บ้านตระกูลพัฒนา หมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านหนองแฟบ จ านวน 
10 ราย และ หมู่ที่ 1 บ้านคลองขวาง จ านวน 7 ราย ตามล าดับ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน มีนโยบายและ
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างสม่ าเสมอ เช่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง” ภายใต้โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ,กิจกรรมลงพ้ืนที่
ติดติดธงแสดงสัญลักษณ์ช่วยกันดูแลป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพ้ืนที่หมู่บ้านของตนเอง,กิจกรรมลง
พ้ืนที่แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในต้าบลช้างทูน เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด - 19,การลงพ้ืนที่ติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 มาตรการส่วนบุคคล เข้ม มาตรการ D-M-H-T-T-A 
และการลงพ้ืนที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆ และได้ด้าเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรค ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : ข้อมูลส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ณ วันที่  17 กันยายน 2564 
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3) ด้านการคลงั 

1. สถานะการคลัง 
      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทนู  
มีสถานะการเงิน ดังนี ้
        1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จ านวน 63,518,582.12 บาท 
        1.1.2 เงินสะสม  จ านวน 41,272,034.73 บาท 
        1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,492,126.35   บาท 
        1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ รวม   
1,500,000.00 บาท 
      1.2 เงินกู้คงค้าง  0.00 บาท  

 2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2564  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 (1) รายรับจริง จ านวน  17,971,649.36 บาท  ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร           จ านวน    50,966.11 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน    17,222.50 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน            จ านวน    78,054.02 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ จ านวน     -      บาท  
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          จ านวน      6,850.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทนุ          จ านวน          - บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร จ านวน          จ านวน     9,743,630.73    บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          จ านวน     8,024,022.00 บาท 
     (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถปุระสงค์ จ านวน     50,904.00 บาท 
     (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  10,956,622.51 บาท ประกอบด้วย 

   งบกลาง            จ านวน    3,481,961.00 บาท 
   งบบุคลากร           จ านวน    4,637,997.79 บาท 
   งบด าเนนิงาน                จ านวน    1,935,939.20 บาท 
   งบลงทุน                 จ านวน   156,340.00 บาท 
   งบรายจา่ยอื่น           จ านวน      - บาท 
   งบเงินอุดหนุน                จ านวน   744,384.52 บาท 
   (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถปุระสงค์  จ านวน  50,904.00 บาท 
   (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน     1,740,000      บาท 
   (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทนุส ารองสะสม จ านวน  - บาท 
   (7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน    - บาท 

 
******************************* 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 

 
 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
    ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ในระยะเวลา ๑๕ - ๒๐ ปีต่อจากนี้ วัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุน การออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทย ก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  

 นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีผลต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์                
ในสังคม ข้อจ ากัดของการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิด   ความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ า ที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัว คือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
 โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ  ความโปร่งใสจะส่งผลให้ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากภายใต้สถานการณ์กระแสโลกาภิวัตน์ เงื่อนไข  ในปัจจุบันและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทุกมิติ ส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยโดยเฉพาะลักษณะเชิงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและปัจจัยภายนอกที่
ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยง การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก และรับมือ
กับภัยคุกคามเหล่านี้ได้ จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ประเทศไทยได้ก าหนดวิสัยทั ศน์ประเทศ เพ่ือปฏิ รูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน                  
การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมการปฏิรูประบบและกลไก
การบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  

 วิสัยทัศน์ (ยุทธศาสตร์ชาติ) 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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 พันธกิจ (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
          1. ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัย จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกประเทศ              

ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          2. ประเทศไทยมีความม่ันคั่งทางด้านเศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถ พัฒนา

อย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค  
         3. ประเทศไทยมีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมาย (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยสถาบันหลักของชาติด ารงอยู่ 

อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  มีความสามัคคีของคนในชาติ  มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข              
ในทุกพ้ืนที่และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง  มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ าลดลงใน ทุก
มิติ  ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ ในกลุ่มประเทศพัฒนา                   
คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ                      
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย                 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒)  ก ารป ฏิ รู ป ก ล ไก ก าร บ ริ ห ารป ระ เท ศ แ ล ะ พั ฒ น าค วาม มั่ น ค งท างก าร เมื อ ง                     
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
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(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา                   

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง                  การ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  

ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง       
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า เพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้น เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการ   ที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
 (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่ สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบ

แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่ เป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม                            

เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้ง                 

มีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
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(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท

ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

  กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา   
   ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและ หน่วยงาน
ต่างๆ  ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติ จะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้
บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความ
ร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มี
การก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

   ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ   
   สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและ ภาพ
ในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน  สามารถถ่ายทอด เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้  ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ  เพื่อให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบ 
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กฎหมายด้าน การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากร เพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความ
ต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ   กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอด
รับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกใน
การก ากับดูแล  บริหารจัดการและการขับเคลื่อน  ยุทธศาสตร์ชาติสู่   การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ
หน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ  การยอมรับของสังคมมีการสื่อสาร  เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟังความ 
คิดเห็นจากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือให้ได้การยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม 
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 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

   แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)                     
ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นทิศทาง                
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบ ที่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี ต่อ
จากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาใน
ด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้  

 ๑. วัตถุประสงค์  
  ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได้  
  ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ 
เศรษฐกิจฐานราก  และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
  ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน          
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
  ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน               
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
  ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ  การ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
  ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย มีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก  

 ๒. เป้าหมายรวม  
  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ ประกอบด้วย  
  ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่ สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม                    

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม  มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี 
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ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ       
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

  ๒.๒ ความเหลื่อมล้ า ทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่ างทั่วถึง 
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕   

  ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจ                 
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาด
เล็กที่ เข้มแข็ งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทั ล ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้ าและบริการ                    
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ 
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมี
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ ภาคการ
ผลิตและบริการ  

  ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่า              
ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ             
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่                 
ในเกณฑ์มาตรฐาน  

  ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี                   
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ    ก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก ของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น   

  ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท า  โดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความ
ยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุค
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน     

     มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 10 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เนื่องจากโครงสร้างประชากรไทยจะ
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนเป็น 19.8% 
ขณะที่วัยแรงงานเริ่มลดลง ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  จึงให้ความส าคัญกับการ 
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วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ มุ่งพัฒนาเชิงคุณภาพในแต่ละช่วงวัยบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทาง
สังคมที่เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมคนไทยให้มีทักษะการด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสั งคม เพ่ือขยายโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้กลุ่มประชากร 40% ที่มีรายได้ต่ าสุด ให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ               
ได้ทั่วถึง จากเดิมมีความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดินและปัญหาการกระจายบริการภาครัฐ                 
ที่คุณภาพยังไม่ทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  คือ ให้
ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ให้มีเสถียรภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเงินและดูแลวินัยการเงิน
การคลัง ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขามีเป้าหมายให้ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพ โดยขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 5% มีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีแนวทาง           
การพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง ระยะที่ผ่านมามีการก่อการร้ายมากขึ้น แผนฯ ฉบับที่ 12 จึงดูแล 
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจและสังคม และเป็นแผนฯ ที่ต้องเตรียมรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติด้วย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
มีเป้าหมายเพ่ือลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให้บริการขอ ง
ภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศให้อยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน รวมทั้งลดปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของประเทศ เพ่ือเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ให้อยู่สูงกว่า 50% เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
ฉบับที่ 12 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ที่ 38% และใน 20 ปี ตั้งเป้าให้    การคอร์รัปชั่นหมดไปจากประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีเป้าหมายส าคัญ คือ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม เช่น เพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง    จาก 2% เป็น 
ไม่น้อยกว่า 4% และปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าเพ่ิมจาก 15% เป็นไม่น้อยกว่า 19% ขณะที่การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิตอล เช่น ขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ได้ 85% ของหมู่บ้าน ทั่วประเทศ และมีผู้
ประกอบธุรกิจดิจิตอลรายใหม่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ,000 ราย โดยช่วงแผนฯ 12 คาดว่าการพัฒนาระบบรถไฟ
ทางคู่ขนาดราง 1 เมตรระยะแรกจะแล้วเสร็จทุกเส้นทาง และเริ่มสร้างโครงข่ายรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ได้ และเริ่ม
ก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพ่ือเป็นเครื่องมือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยท าควบคู่ไปกับการวางแผน
พัฒนาพ้ืนที่เมืองบริเวณสถานีรถไฟ และเริ่มพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเมืองหลัก และพัฒนาโครงข่าย
ทางถนน เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ 1.5% ของจีดีพี และสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 
70:30 เพ่ิมบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คน/ประชากร 10,000 คน และเพ่ิมอันดับความสามารถการ
แข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดโดยไอเอ็มดี ให้อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ วางแนวทางพัฒนาที่ส าคัญ คือ พัฒนา
ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจน
ก้าวสู่เป้าหมาย “อีสาน พึ่งตนเอง” พัฒนาภาคกลางให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า เป็นศูนย์อุตสาหกรรมของอาเซียน 
เป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานสร้างรายได้ที่หลากหลาย เป็น
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันของภูมิภาค เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานสากล 
รวมทั้งพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด มีเป้าหมายฟ้ืนฟูและพัฒนาให้ขยายตัวอย่างสมดุล 
ส่วนพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนจะเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เติบโตอย่างยั่งยืนและ
เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ก าหนดให้พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มใน
สังคมอย่างเท่าเทียม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ได้แก่ การเตรียม   ความ
พร้อมให้ไทยเป็นประตูสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของเอเชีย โดยด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของไทยเป็นจุดเชื่อมโยง
ส าคัญ ให้เกดิประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
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 ๑.3  แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
                  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และ
ตราด) ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  

วิสัยทัศน์ (แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด) 

       “ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน ฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้  ประมงและ
ปศุศัตว์  เพ่ือการส่งออก  แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว
โดยชุมชน พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประทศเพ่ือนบ้าน  และประตูสู่เศรษฐกิจโลก” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและระยองให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ ได้คุณภาพมาตรฐาน                
มีความทันสมัยและเป็นสากล เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ปศุสัตว์และประมง เพ่ือการส่งออก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย 
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 

เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สมดุล มีเสถียรภาพ และสามารถ

แข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ 
2. เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การลงทุน การขนส่ง และโลจิสติกส์ ระดับนานาชาติ พร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดย

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ 

วิสัยทัศน์ (แผนพัฒนาจังหวัด) 
“ตราดเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน   

ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นประตูเศรษฐกิจระหว่างประเทศ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราด  
จังหวัดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้ าหนักในการ

พัฒนาในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน 2562 
1) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ  และการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่

เข้มแข็ง (ร้อยละ 25) 
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2) การพัฒนาธุรกิจการค้าไม้ผล ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และเกษตรแบบครบวงจรให้เข้มแข็งจากฐาน
การผลิตคุณภาพสูง และการจ าหน่ายเพื่อการส่งออก (ร้อยละ 25) 
 3) การพัฒนาการคมนาคม และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับอาเซียน
และนานาชาติ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 20 ) 
 4) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดประโยชน์แก่ชุมชน จังหวัดอย่างยั่งยืน (ร้อยละ 20) 
 5) การพัฒนาการบริหารจัดการ และเสริมสร้างการรักษาความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อย และ 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ (ร้อยละ 10) 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด   

วิสัยทัศน์ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด) 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมเข้มแข็ง การศึกษาได้มาตรฐาน  เสริมสร้างภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  อย่างยั่งยืน โครงสร้างพ้ืนฐานพร้อม
รองรับประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดีขององค์กร  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และให้ความส าคัญกับการ

จัดการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย  และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
3. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม มีความรอบรู้  และมีความ

พอประมาณ 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ ได้รับการพัฒนาทั้ งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  

ความสามารถ  และทักษะการประกอบอาชีพ  ให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
5. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ   มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม   และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเข้มแข็ง และมีศักยภาพ  โดยยึดหลัก  

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาแบบ   องค์รวม 
7. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโครงข่าย การคมนาคม  ให้มีมาตรฐานและ

ทั่วถึง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  

ฟ้ืนฟู  และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
9. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภายใต้หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์       ให้ไปสู่มาตรฐาน

ในระดับสากล  และสามารถเป็นประตูการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
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             ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตราด   
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์  ๗  ด้าน  ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ                   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
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2.1 วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน   ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
ดังนี้ 

 
          
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 

2.3 เป้าประสงค์ 
1 . มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในต าบลให้มีมาตรฐานและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคม

ขนส่งสายหลักให้มีมาตรฐาน ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ และด้านการผังเมืองให้มีมาตรฐาน 
2.  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม มุ่ง
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน และมุ่งส่งเสริมการจัดบริการสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 

3.  มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการท างานร่วมกัน 
และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
ชุมชนในท้องถิ่น 

4. มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของต าบล โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเกษตรกรใน
จังหวัด ด ารงชีวิตตามแนวทางพระราชด าริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมพลังกันใน
รูปกลุ่มหรือสหกรณ์ บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 

“ต าบลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวน าการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

” 

๒.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน 
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5. มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ธ ารงรักษาไว้ซึ่งความ

หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิ เวศ และทรัพยากรธรรมชาติที่ มีอยู่  ตลอดจนยกระดับคุณค่ าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ตามหลัก “ความสมดุล” ระหว่างผลได้ผลเสีย 
การสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันทุกภาคส่วน 

6.  มุ่งพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการกีฬาให้มีมาตรฐาน รักษาและธ ารงไว้ซึ่งศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนากระบวนการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
โปร่งใส และเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานทองถิ่นมากที่สุด ส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการท างานร่วมกัน 

2.4  ตัวชี วัด 
  1. ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วขึ้นร้อยละ 70 /จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึน 

   2. ประชาชนมีน้ าใช้เพื่ออุปโภค–บริโภคและเพ่ือการเกษตรเพียงพอมากข้ึนร้อยละ 70 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ 80 
   4. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80และมีการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 
   5. ประชาชนร้อยละ 70 มีจิตส านึกในการบ ารุงรักษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น 
   6. มีพื้นท่ีป่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30  

  7. บ้านเมืองมีความสะอาดเรียบร้อย ร้อยละ 70 
   8. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นร้อยละ 80 
   9. ในทุกหมู่บ้านประชาชนร้อยละ 80 อยู่อย่างสงบสุขและปลอดภัย 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
  ๒.  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 

             3.  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
             4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  5.  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
  6.  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
  7.  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ   
       ของท้องถิ่น  
  8.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
  9.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

            10. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

2.6  กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  
3. พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการผังเมือง ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส   
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริการทาง

สาธารณะสุขอย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมช น 

สนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน
ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ  

2. พัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม การสร้างงาน พัฒนาอาชีพ ให้แก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ การตลาด และการกระจาย

ผลผลิต 
3. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอย น้ าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาคน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
2. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3. อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
1. พัฒนาองค์กร เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งโดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามระบอบ

ประชาธิปไตย ในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ต าบ อแผนผังจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (strategic map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

วิสัยทัศน์ “ต าบลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวน าการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
วางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการ 
ศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิญญา 
ท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการที่
ดีและการบริการ
สาธารณะ 

 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ
สุข 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และนันทนา 
การ 

แผนงาน
อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

เป้าประสงค ์
โครงสรางพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ และระบบการ
บริการสาธารณะที่ได  
มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง  

 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความมั่นคง 

สรางรายไดจากสินคา 
เกษตรและสินคาชุมชน 
รวมทั้งสรางอาชีพ  

 

มีนักทองเที่ยว
เพิ่มข้ึนและมีราย
ไดจากการทอง
เที่ยว  

 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีความ
อุดมสมบูรณและเกิด
ประโยชนแกชุมชน 
อยางยั่งยืน  

 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ  
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๒.8 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุ ท ธศ าส ต ร์ ด้ าน
ความม่ันคง 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส ร้ า ง โอ ก าส ค ว าม
เส ม อภ าค แล ะ เท่ า
เทียมกันทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบ โตบน
คุณ ภาพชี วิ ตที่ เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุท ธศาสตร์ ด้ านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์
การเสริม สร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์      

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยนื 

 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่นค่ังและ
ยั่งยืน  

 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์        

ยุทธศาสตร์
ด้านวิทยา 
ศาสตร์ เทคโน 
โลยี วิจัย และ
นวัตกรรม     
   

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวให้มีความ
หลากหลาย และ
เช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวในกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน 
ท่องเท่ียวในกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
อ านวยความสะดวก
ด้านการค้า การลงทุน 
และการท่องเท่ียว 
รวมท้ังจัดเตรียม
ระบบโครงข่ายบริการ
พื้นฐานบริเวณเขต
เศรษฐกิจชายแดนให้
ได้มาตรฐานรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์โครงข่าย
การคมนาคมขนส่งใน
พื้นท่ีให้มากขึ้น 
สนับสนุนการเป็น
ประตูสู่เศรษฐกิจโลก 
รวมท้ังดึงดูดการ
ลงทุนมาสู่พื้นท่ี 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการท้ัง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
สะอาดในการผลิต 
และค านึงถึง
ผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
กับชุมชน การเกษตร 
และการท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ป้องกัน และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์
ปราศจากมลภาวะและก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 
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๒.8 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
ในเขตจังหวัด
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. 

พัฒนาโครงข่ายเช่ือมโยง  
ระบบโลจิสติกส์ ระบบ
การผ่านแดนท้ังการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร  
ระบบการค้าระหว่าง
ประเทศ เมืองเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อสนับสนุนให้
ตราดเป็นประตูการค้า
ระหว่างประเทศ 

 

พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสังคม
ให้เพียงพอ รวมท้ังรักษา
วัฒนธรรมประเพณีท่ีดี
ของจังหวัดให้คงอยู่ อย่าง
ยั่งยืน เพื่อให้เมืองตราด
น่าอยู่และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

ส่งเสริมเกษตรกรและ
พัฒนาการผลิต
อาหาร สินค้าเกษตร
คุณภาพ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง เพื่อให้
เกษตรกรและชุมชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

 

พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงไปสู่
ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่ม
รายได้จากการท่องเท่ียว
และไม่ท าลายสภาพ 
แวดล้อมของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์
เกิดประโยชน์ แก่
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

เสริมสร้างการรักษา
ความมั่นคงภายใน 
และความสงบ
เรียบร้อย ตามแนว
ชายแดนและชายฝั่ง
ทะเล รวมท้ัง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
นานาชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
วางแผนการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชย 
กรรม และการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การ
วางแผนการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชย 
กรรม และการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการที่
ดีและการบริการ
สาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการที่
ดีและการบริการ
สาธารณะ 

 

ต่อ 
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แผนงาน แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

แผนงานอุตสาห 
กรรมและการโยธา 

แผนงานการเกษตร 
 

ต่อ 

เป้าประสงค ์
โครงสรางพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค–สาธารณูปการ 
และระบบการบริการ
สาธารณะ ที่ไดมาตรฐาน 
เพียงพอและทั่วถึง  

 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความมั่นคง 

สรางรายไดจากสินคา 
เกษตรและสินคาชุมชน 
รวมทั้งสรางอาชีพ  

 

มีนักทองเที่ยว
เพิ่มข้ึนและมีราย
ไดจากการทอง
เที่ยว  

 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีความ
อุดมสมบูรณและเกิด
ประโยชนแกชุมชน 
อยางยั่งยืน  

 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ  

 

แผนงานงบกลาง 
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3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้าง
ทูน (SWOT ANALYSIS) 

ได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กรโดยน าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT 
Analysis มาใช้เพ่ือค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการด าเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง 
อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร (Strength) จะท า
ให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness) 

ภายในองค์กรที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือ
ปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก(Opportunity) ที่ท าให้การด าเนินงานภายในจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวัง
อุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ท าให้ได้ผลการ
วิเคราะห์องค์กร  มีดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strength) 
1.ทุกภาคส่วนมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(กัมพูชา)และมีการสนับสนุน ส่งเสริม และแก้ปัญหาชุมชน
ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
2.เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มีศักยภาพใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย 

3.มีสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
4.สถานที่ตั้ง อบต.ช้างทูนอยู่ไม่ไกลจากศูนย์รวมราชการ
ระดับอ าเภอ 
5.มีวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัต
ลักษณ์  ได้แก่ วัฒนธรรมชอง 

 6. สภาพสังคม ชุมชนมีความสงบ ประชาชนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย 
ชุมชนมีการร่วมกลุ่มที่เข้มแข็ง และเกิดทุนสังคมที่เข้มแข็ง เช่น 
กลุ่มชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. ขาดแคลนแรงงานในทุกระดับ ทั้งในภาคเกษตร 
รวมทั้งขาดการพัฒนาทักษะวัยแรงงานให้มีความพร้อม
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
2. ในภาคเกษตรยังขาดระบบการบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
รองรับ พ้ืนที่ทางการเกษตร และขาดการบริหารจัดการ
สินค้าทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
3. คุณภาพของเส้นทางการจราจรยังเป็นอุปสรรคต่อการ
ขนส่งทั้งทางการเกษตรและการท่องเที่ยว 
4. เกษตรกรขาดความรู้ ในการผลิตไม่ปรับ เปลี่ ยน
กระบวนการผลิต ยึดติดอยู่กับการใช้สารเคมี 
5. ปัญหาการระบาดยาเสพติดในพื้นที ่
๖.ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย ภัยแล้ง ปัญหาช้างป่า 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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โอกาส (Opportunities) 
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้
โอกาสในการเชื่อมโยงการค้าชายแดนให้เติบโต 
2. รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่
เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
และเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยจังหวัดตราดเป็น 1 ใน 5 พื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ
เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรกของไทย  
3. การเติบโตของสังคมดิจิตอลและการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ประชาชน ผู้ประกอบการ สามารถใช้ประโยชน์
ในการสื่อสาร การตลาด การประชาสัมพันธ์ ได้อย่าง
กว้างขวาง 
4. มีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบล  
 

อุปสรรค (Treats) 
1. ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร และ
ต้นทุนการเกษตรที่สูงขึ้น 
2. ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน         
ท า ให้ ส ถิ ติ ภั ย ธ รรม ช าติ ใน ต าบ ล ช้ า งทู น  เริ่ ม มี                 
ความรุนแรงขึ้น 
3. นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับระบบแรงงานต่างด้าวไม่มี
ความชัดเจน ท าให้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงาน             
ต่างด้าวได้อย่างยั่งยืน 
4. ปัญหาความรุนแรงทางสังคมของเยาวชน และ               
การบริโภคการสื่อสารจากโซเซียลมีเดียที่ไม่เหมาะสม 
 

 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูนนั้น  ได้ท าการประเมิน

สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต           
อบต.ช้างทูน 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
อบต.ช้างทูน 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

 ๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้น  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

๑) มีการระบาดของ
โรคติดต่อ (โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19),โรค

ไข้เลือดออก) 

- ด้านสาธารณสุข 
 

- ในเขต        
อบต.ช้างทูน 

ในพ้ืนที่พบ
โรคติดต่อยอด
สะสมสูงขึ้น 

3. ด้านการจัด
ระเบียบสังคม  และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1) การจราจรบนถนนมี
พาหนะเพ่ิมมากขึ้นอาจ
ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

- การจราจร - ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน 

- มีระบบควบคุม
การจราจร 

4. ด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนใน       
เขต อบต.ช้างทูน 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

 2) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ าใน
บางช่วงเวลา 

การพาณิชยกรรม , 
การเกษตร 

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

5. ด้านการส่งเสริม
การอนุรักษ์ และ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) การบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

- สิ่งแวดล้อม - ในพ้ืนที ่         
อบต.ช้างทูน 

- มีการก าจัดขยะที่
ถูกสุขลักษณะ 

6. ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นบาง
ประเภทเริ่มสูญหาย 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น บาง
ประเภทเริ่มสูญหาย 

- ประชาชนในเขต
อบต.ช้างทูน 

- ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่ 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

7. ด้านการ
พัฒนาการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

1) ขาดงบประมาณใน
การปรับปรุงหรือก่อสร้าง
อาคารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ต าบล เช่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ,ศูนย์โอท็อป -
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 
2) ยังขาดวัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

- การบริหารจัดการ - ส านักงาน         
อบต.ช้างทูน 

- มีการสนับสนุน
งบประมาณท่ี
สามารถด าเนินการ
ได้ตามความ
ต้องการ 
-มีวัสดุอุปกรณ์ที
ทันสมัย เพ่ือการ
ปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

 
********************************** 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 

 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานเคหะชุมชน 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ชุมชน 

กองการศึกษา 
ส านักปลัดฯ 
กองช่าง 

กองคลัง 
 

3 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบสังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ส านักปลัดฯ กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมการลงทนุ
พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัดฯ กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการ
อนุรักษ์  และจัดการทรัพยากรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ส านักปลัดฯ กองคลัง 

6 ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิน่ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 
 

กองคลัง 

7 ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหาร
บ้านเมืองที่ดีและการบริการ
สาธารณะ 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานอุตสาหกรรมการ
โยธา 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ส านักปลัดฯ 
กองช่าง 
กองคลัง 
กอง
การศึกษา 

กองคลัง 

รวม 7 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 1 ส านัก/ 
3กอง 

1ส านัก/ 
1 กอง 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

 แบบ ผ.01



แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 27      13,278,000    24     12,595,000 19     10,481,000   1      -                 -    -             71      36,354,000        

1.2 แผนงานการเกษตร 4        720,000         4       720,000 3       640,000         - -                 -    -             11      2,080,000          

1.3 แผนงานเคหะชุมชน 1        450,000         1       450,000 -    -                -   -                 -    -             -     900,000             

32      14,448,000    29    13,765,000     22    11,121,000   1      -                -    -            84     39,334,000       

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2        40,000          2       40,000            2       40,000          2      40,000           2       40,000       10      200,000             

2.2 แผนงานสาธารณสุข 3        50,000          3       50,000            3       50,000          3      50,000           3       50,000       15      250,000             

5       90,000        5     90,000         5     90,000       5     90,000        5      90,000      25    450,000          

3. ยุทธศาสตร์ด้านงานจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1        200,000         1       200,000          1       200,000        1      200,000         1       200,000     5        1,000,000          

4        140,000         4       140,000          4       140,000        4      140,000         4       140,000     20      700,000             

2        70,000           2       70,000            2       70,000          2      70,000           2       70,000       10      350,000             

7       410,000      7     410,000       7     410,000     7     410,000      7      410,000  35    2,050,000       

4.1 แผนงานการเกษตร 4        90,000           3       90,000            3       80,000          3      80,000           3       80,000       3        420,000             

รวม

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว



แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

1        50,000           1       50,000            1       50,000          1      50,000           1       50,000       4        250,000             

4        175,000         4       175,000          4       175,000        4      175,000         4       175,000     20      875,000             
9        315,000        8      315,000          8      305,000       8      305,000         8       305,000    27     1,545,000         

5        130,000         5       130,000          5       130,000        5      130,000         5       130,000     20      650,000             
5        130,000        5      130,000          5      130,000       5      130,000         5       130,000    20     650,000            

6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

14      2,709,000      14     2,709,000        14     2,709,000     14    2,709,000       14     2,709,000  70      13,545,000        

12      362,000        12     362,000         12     362,000       12    362,000        12     362,000    60      1,810,000          

2        130,000         2       130,000          2       130,000        2      130,000         2       130,000     10      650,000             

28     3,201,000      28   3,201,000    28   3,201,000  28   3,201,000   28    3,201,000 140  16,005,000     

9        3,950,000      9       3,950,000        7       2,850,000     7      2,850,000       7       2,850,000  39      16,450,000        

13      800,000         13     800,000          13     800,000        13    800,000         13     800,000     65      4,000,000          
22      4,750,000      22    4,750,000       20    3,650,000     20    3,650,000      20     3,650,000 104    20,450,000       

108  23,344,000  104 22,661,000   95   18,907,000  74  7,786,000     73    7,786,000 435  80,484,000     

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา
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4.3แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

รวม

รวมท้ังส้ิน

รวม

รวม

รวม

5.1 แผนงานการเกษตร

6.1 แผนงานการศึกษา

6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

 แบบ ผ.02



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียมระบายน้้า 
(BOX CULVERTS)  
ซอย 4 หมู่ท่ี 1

เพ่ือแก้ปัญหาน้้าท่วม
ขังฤดูน้้าหลาก

โดยการก่อสร้างท่อ
เหล่ียมระบายน้้า 
ขนาด1.8X1.8 
เมตร ยาว 2.7 เมตร
 ชนิด  3 ช่องทาง  
บริเวณแยก ซอย 4
 หมู่ท่ี 1 (พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

900,000 900,000 900,000  -  - จ้านวน
ระยะทางท่ี
ก่อสร้างท่อ
ระบายน้้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้้า

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.ซอย 2/3 หมู่ท่ี
 1

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพ่ือให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
273 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเป็น
พ้ืนท่ี 1,092 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร (พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ)

754,000 754,000  -  -  - จ้านวนถนน
 คสล.ท่ี
เพ่ิมข้ึน

สามารถแก้ไข
ปัญหาถนนล่ืน
 เป็นหลุมเป็น
บ่อ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการก่อสร้างฝาย
แบบ มข 2527 
บริเวณคลองครีพหมู่
ท่ี1 จุดท่ี 3

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใช้ในการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย 
คสล. บริเวณ คลองค
รีพ หมู่ท่ี 1 (จุดท่ี 3 
บริเวณสวนนายส้ารวย
 มิสโรจน์) กว้าง 10 
เมตร สันฝายสูง  1 
เมตร (ตามแบบ มข
2527) พร้อมขุด
ลอกหน้าฝาย(พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

590,000 590,000 590,000  -  - จ้านวน
ฝายท่ี
เพ่ิมข้ึน 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใช้น้้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างฝาย
 แบบ มข 2527  
บริเวณคลองครีพ 
หมู่ท่ี 1 จุดท่ี 4

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใช้ในการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย 
คสล. บริเวณ คลองค
รีพ หมู่ท่ี 1 (จุดท่ี 4 
บริเวณสวนนางวันเพ็ญ
 สังข์ทอง) กว้าง 8 
เมตร สันฝายสูง 1 
เมตร (ตามแบบ มข
2527) พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย (พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ)

520,000 520,000 520,000  -  - จ้านวน
ฝายท่ี
เพ่ิมข้ึน 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใช้น้้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ บริเวณ
หน้าซอย 4 (ประปา)
      หมู่ท่ี 1

เพ่ือประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรช่วงกลางคืน

โดยการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ บริเวณหน้า
ซอย 4 (ประปา)หมู่ท่ี
 1 ระยะทาง 700 
เมตร (พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ)

250,000 250,000  -  -  - จ้านวน
ซอยท่ี
ได้รับการ
ติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงเวลา
กลางคืน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. ซอย 3 เช่ือม 
ซอย 2 ม.1

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อและ
เพ่ือให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็ว

โดยการก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4 ม. ยาว  
15 ม. หนา 0.15 ม. คิด
เป็นพ้ืนท่ี 52 ตร.ม.และ
ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ
 0.50 ม.

57,000  -  -  -  - จ้านวนถนน
 คสล.ท่ี
เพ่ิมข้ึน

สามารถแก้ไข
ปัญหาถนนล่ืน 
เป็นหลุมเป็น
บ่อ ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้้าล้น บริเวณ
คลองชะโมะ หมู่ท่ี 1

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใช้ในการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย
น้้าล้น คสล.ชะโมะ 
กว้าง 4 ม. ยาว 15 
ม. สูง 2.5 ม. 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 
300 ม. พร้อมขุด
ลอกหน้าฝาย (พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

700,000 700,000 700,000  -  - จ้านวน
ฝายท่ี
เพ่ิมข้ึน 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใช้น้้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ซอยเขา
เกาะชู้ หมู่ท่ี 1        
      (เสนอใหม่ปี 66)

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และน้้าท่วมขัง

 โดยการปรับปรุงถนน
ลูกรัง กว้าง.4.ม.ยาว 
1,090 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้้าขนาด0.6ม. 
จ้านวน 2 จุด พร้อมลง
หินคลุกเป็นระยะๆ
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

400,000 400,000 400,000  -  - ถนนลูกรังท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง
และวางท่อ
ระบายน้้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาถนนล่ืน
 เป็นหลุมเป็น
บ่อ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างฝาย
น้้าล้น บริเวณคลองค
รีพ หมู่ท่ี 2

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใช้ในการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย
น้้าล้น คสล.คลองครีพ
 กว้าง 12 ม. ยาว 10
 ม. ลึก 3 ม. พร้อม
ขุดลอกหน้าฝาย
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

450,000 450,000  -  -  - จ้านวน
ฝายท่ี
เพ่ิมข้ึน 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใช้น้้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง 
คสล.ซอยบ่อทรัพย์ 
(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 2    
 (เสนอใหม่ปี 66)

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพ่ือให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4 ม. ยาว  
80 ม. หนา 0.15 ม. 
คิดเป็นพ้ืนท่ี 320 ตร.ม.
 และลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

230,000 230,000 230,000  -  - จ้านวนถนน
 คสล.ท่ี
เพ่ิมข้ึน

สามารถแก้ไข
ปัญหาถนนล่ืน 
เป็นหลุมเป็น
บ่อ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

## โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ซอยนา
รอด     หมู่ท่ี 2      
          (เสนอใหม่ปี
 66)

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และน้้าท่วมขัง

 โดยการปรับปรุง
ถนนลูกรัง กว้าง 5 
ม.ยาว 360 ม. 
พร้อมวางท่อระบาย
น้้าขนาดศูนย์กลาง 
0.60 ม.จ้านวน 1
จุดและลงหินคลุก 
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

200,000 200,000 200,000  -  - ถนนลูกรังท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง
และวางท่อ
ระบายน้้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาถนนล่ืน
 เป็นหลุมเป็น
บ่อ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

## โครงการก่อสร้างฝาย
แบบ มข 2527 
บริเวณคลองไก่ย่าง 
หมู่ท่ี 3 จุดท่ี 4       
  (เสนอใหม่ปี 66)

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใช้ในการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย 
คสล. บริเวณ ไก่ย่าง 
หมู่ท่ี 3 (จุดท่ี 4 
บริเวณสวนนายศุภกร 
กรองทอง) กว้าง 12 
เมตร สันฝายสูง 1 
เมตร ตามแบบ มข
2527 พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย (ติดต้ังป้าย
โครงการ)

900,000 900,000 900,000  -  - จ้านวน
ฝายท่ี
เพ่ิมข้ึน 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใช้น้้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองช่าง
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

## โครงการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ บริเวณต้น ซ.
วัดช้างทูน   ม.2 - ซ.5
  ม.3    (เสนอใหม่ปี
66)

เพ่ือประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรช่วงกลางคืน

โดยการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ บริเวณต้น ซ.
วัดช้างทูน   ม.2 - ซ.5
 ม.3 ระยะทาง 1,760
 เมตร (พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

300,000 300,000 300,000  -  - จ้านวน
ซอยท่ี
ได้รับการ
ติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงเวลา
กลางคืน

กองช่าง

## โครงการก่อสร้างฝาย
แบบ มข 2527 
บริเวณคลองไก่ย่าง 
หมู่ท่ี 3 จุดท่ี 5       
(เสนอใหม่ปี 66)

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใช้ในการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย
 คสล. บริเวณ ไก่ย่าง
 หมู่ท่ี 3 (จุดท่ี 5 
บริเวณสวนนาย
อนุชา แกล้วกล้า) 
กว้าง 10เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร 
ตามแบบ มข2527 
  พร้อมขุดลอกหน้า
ฝาย (พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ)

750,000 750,000 750,000  -  - จ้านวน
ฝายท่ี
เพ่ิมข้ึน 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใช้น้้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
## โครงการติดต้ังโคม

ไฟส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ บริเวณ
ซอย 7 (ทางข้ึนวัด
หนองแฟบ) หมู่ท่ี 3

เพ่ือประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรช่วงกลางคืน

โดยการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับและสวิทช์
ควบคุม  บริเวณซอย
 7(ทางข้ึนวัดหนอง
แฟบ) หมู่ท่ี 3  
ระยะทาง 330 เมตร

60,000 60,000  -  -  - จ้านวน
ซอยท่ี
ได้รับการ
ติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงเวลา
กลางคืน

กองช่าง

## โครงการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ บริเวณต้น ซ.
5 ม.3 - สะพานท่าโม
คลา

เพ่ือประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรช่วงกลางคืน

โดยการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ บริเวณต้น ซ.5
 ม.3 -สะพานท่าโม
คลาระยะทาง 480 
เมตร (พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

100,000 100,000 100,000  -  - จ้านวน
ซอยท่ี
ได้รับการ
ติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงเวลา
กลางคืน

กองช่าง

## โครงการฝังท่อ PVC 
ซอย 8 หมู่ท่ี 4

เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการฝังท่อ PVC 
ขนาด 3 น้ิว  ระยะทาง
 800เมตร  (พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

305,000 305,000 305,000  -  - จ้านวน
ระยะทางท่ี
ฝ่ังท่อ

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
## โครงการก่อสร้างง

ฝายแบบ มข 2527
 บริเวณ คลองเซ้ หมู่
ท่ี 4 จุดท่ี 2

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใช้ในการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย
 คสล. บริเวณ คลอง
เซ้ หมู่ท่ี 4 (จุดท่ี 2 
จากสะพานคลองเซ้
ข้ึนไป) ระยะทาง 
800 เมตร (ตามแบบ
 มข2527) พร้อม
ขุดลอกหน้าฝาย 
(ติดต้ังป้ายโครงการ)

600,000 600,000  -  -  - จ้านวนฝายท่ี
เพ่ิมข้ึน และ
จ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใช้น้้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองช่าง

## โครงการขยายถนน 
คสล.ซอย4-ซอย5     
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

โดยการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 1 เมตร ยาว 
1,112 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเป็น
พ้ืนท่ี 1,112ตาราง
เมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทาง 0.50 
เมตร  (ติดต้ังป้าย
โครงการ)

756,000 756,000 756,000  -  - จ้านวนถนน
 คสล.ท่ี
เพ่ิมข้ึน

สามารถแก้ไข
ปัญหาถนนล่ืน 
เป็นหลุมเป็น
บ่อ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
## โครงการปรับปรุง

ระบบประปา หมู่ท่ี 4
เพ่ือปรับปรุงระบบ
ผลิตน้้า เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคให้
ท่ัวถึงและเพียงพอใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

โดยการติดต้ังมิเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 15 
แอมป์  ติดต้ังป๊ัม
มอเตอร์ ขนาด 2 
แรง จ้านวน 2 ตัว 
พร้อมอุปกรณ์  
พร้อมวางท่อPVC 
ขนาด 3 น้ิว 
ระยะทาง 1,744 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

626,300  -  -  -  - ร้อยละ
ประชาชน
มีน้้าอุปโภค
เพ่ิมข้ึน

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้้า
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

## โครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียมระบายน้้า 
(BOX CULVERTS)  
ซอย 8 น้อมเจริญ 
หมู่ท่ี 4  (เสนอใหม่ปี
 66)

เพ่ือแก้ปัญหาน้้าท่วม
ขัง ฤดูน้้าหลาก

โดยการก่อสร้างท่อ
เหล่ียมระบายน้้า 
ขนาด1.8X1.8 
เมตร ยาว 8 เมตร 
จ้านวน 2 ช่อง ซอย
 8 น้อมเจริญ หมู่ท่ี
 4  (พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ)

600,000 600,000 600,000  -  - จ้านวน
ระยะทางท่ี
ก่อสร้างท่อ
ระบายน้้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาการ
ระบายน้้า

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
22 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ซอย 2 (ซ.ธงชัย
ราษฎ์พัฒนา) หมู่ท่ี 4 
ช่วงท่ี 1 (เสนอใหม่ปี 66)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวกและรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

โดยการก่อสร้างถนน คสล.
 กว้าง 4 ม. ยาว  230 ม.
 หนา 0.15 ม. คิดเป็น
พ้ืนท่ี 920 ตร.ม. พร้อม
วางท่อระบายน้้า Ø ๑ม. 
จ้านวน 1 จุด ลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร (พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

650,000 650,000 650,000  -  - จ้านวนถนน 
คสล.ท่ีเพ่ิมข้ึน

สามารถแก้ไข
ปัญหาถนนล่ืน 
เป็นหลุมเป็นบ่อ
 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 2 (ซ.ธงชัย
ราษฎ์พัฒนา) หมู่ท่ี 4  
ช่วงท่ี 2 (เสนอใหม่ปี 66)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจร
ไปมาสะดวกและรวดเร็ว
และลดอุบัติเหตุ

โดยการก่อสร้างถนน คสล.
 กว้าง 4 ม. ยาว  230 ม.
 หนา 0.15 ม. คิดเป็น
พ้ืนท่ี 920 ตร.ม. พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร (พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ)

700,000 700,000 700,000

24 โครงการก่อสร้างฝาย
แบบ มข 2527 คลอง
ชะโมะ บริเวณสระหนอง
ไม้หอม หมู่ท่ี 5  (เสนอ
ใหม่ปี 66)

เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้้าส้าหรับใช้ใน
การเกษตรให้แก่ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย 
คสล.คลองชะโมะ บริเวณ
สระหนองไม้หอม หมู่ท่ี 5
 กว้าง 6 เมตร สันฝายสูง
 1 เมตร (ตามแบบ มข
2527) พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย (ติดต้ังป้าย
โครงการ)

450,000 450,000 450,000  -  - จ้านวนฝายท่ี
เพ่ิมข้ึน และ
จ้านวน
เกษตรกรผู้ใช้
น้้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

25 โครงการฝังท่อ PVCจาก
คลองครีพ-เขาดินด้าจุด
สระกลางหมู่บ้านหมู่.5  
(เสนอใหม่ปี 66)

เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการฝังท่อ PVC ขนาด
 4 น้ิว จากคลองครีพ-เขา
ดินด้าจุดสระกลางหมู่บ้าน
ระยะทาง 1,660 เมตร
(พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ)

350,000 350,000 350,000  -  - จ้านวน
ระยะทางท่ี
ฝ่ังท่อ

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
## โครงการติดต้ังโคม

ไฟส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ บริเวณ
ทางแยก ซอย1,ซอย
 2 หมู่ท่ี 6 (เสนอ
ใหม่ปี 66)

เพ่ือประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรช่วงกลางคืน

โดยการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ ซอย 1 
ระยะทาง 345 เมตร
 ซอย 2 ระยะทาง
878 เมตร (พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

250,000 250,000 250,000  -  - จ้านวน
ซอยท่ี
ได้รับการ
ติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ช่วงเวลา
กลางคืน

กองช่าง

## โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. แยกซอย
 2 หมู่ท่ี 6 (เสนอ
ใหม่ปี 66)

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพ่ือให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
 4 เมตร ยาว 300 เมตร
 หนา 0.15 เมตร คิดเป็น
พ้ืนท่ี 1,200 ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
(พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ)

830,000 830,000 830,000  -  - จ้านวนถนน
 คสล.ท่ี
เพ่ิมข้ึน

สามารถแก้ไข
ปัญหาถนนล่ืน
 เป็นหลุมเป็น
บ่อ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

รวม 27 โครงการ 13,278,300 12,595,000 10,481,000 0 0
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการขุดลอก

คลองวังอ้อ - คลอง
ชะโมะ หมู่ท่ี 2

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดลอกคลอง
วังอ้อ-คลองชะโมะ 
ระยะทาง 250 เมตร
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

200,000 200,000 200,000  -  - จ้านวนหน้า
ฝายท่ีได้รับ
การขุดลอก

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกคลอง
 บริเวณหน้าเข่ือนล้ิน
ช้ิน หมู่ท่ี 4

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดลอกคลอง 
บริเวณหน้าเข่ือนล้ิน
ช้ิน หมู่ท่ี 4  กว้าง 10
 เมตร ยาว500 เมตร
 ความลึกเฉล่ีย
ประมาณ 4 เมตร
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

400,000 400,000 400,000  -  - จ้านวนหน้า
ฝายท่ีได้รับ
การขุดลอก

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกคลอง
ชะโมะ หมู่ท่ี 5

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  โดยการขุดลอกคลอง
ต้ังแต่ต้นคลองเป็นต้น
ไป ขนาดกว้าง  8 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ลึกจากระดับเดิม 1 
เมตร ท้ัง 2 ฝ่ัง

140,000 140,000  -  -  - จ้านวนหน้า
ฝายท่ีได้รับ
การขุดลอก

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
4 โครงการขุดลอกคลอง

ชะโมะ บริเวณสวน
นายบุญเทียน แกล้ว
กล้า หมู่ท่ี 1 (เสนอ
ใหม่ปี 66)

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  โดยการขุดลอกคลอง
ต้ังแต่ต้นคลองเป็นต้น
ไป ขนาดกว้าง 4 เมตร
 ยาว 230 เมตร ลึก
จากระดับเดิม 2 เมตร
 ท้ัง 2 ฝ่ัง

108,000 108,000 108,000  -  - จ้านวนหน้า
ฝายท่ีได้รับ
การขุดลอก

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้

กองช่าง

รวม  4 โครงการ 848,000 848,000 708,000 0 0

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.3  แผนงานเคชะชุมชน

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต้่าบริเวณ
ซอยท่าโมคคลา หมู่ท่ี 2

เพ่ือแก้ไขปัญหา
หลังคาเรือนท่ีไม่มี
ไฟฟ้าใช้ หรือมีไฟฟ้า
ใช้แต่การจ้าหน่ายไฟ
อาจไม่เพียงพอ

โดยการขยายเขตระบบ
จ้าหน่ายไฟฟ้า และ
ติดต้ังหม้อแปลง 3 เฟส
 บริเวณซอยท่าโมคคลา
 หมู่ท่ี 2 ระยะทาง 150
 เมตร(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

450,000 450,000  -  -  - จ้านวน
ไฟฟ้าท่ี

ได้รับการ
ขยายเขต

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง/
กฟภ.

ตัวช้ีวัด(KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI)
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วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข  
   1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 ผู้พิการ

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ติดเช้ือให้มี
สุขภาพจิตท่ีดี

จัดกิจกรรม เช่น จัด
อบรมสุขภาพตรวจ
สุขภาพ ออกก าลัง
กาย ฯลฯ ให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

20000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กลุ่มเป้าหมา
ยมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ติด
เช้ือ มี
สุขภาพจิตท่ีดี
ข้ึน

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหาเอดส์

เพ่ือให้ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

นักเรียน ประชาชน 
เจ้าหน้าท่ี อบต.และ
ทุกภาคส่วน ร่วม
รณรงค์เพ่ือให้ความรู้
ในการแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กลุ่มเป้าหมา

ยท่ีได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

นักเรียน 
ประชาชน 
เจ้าหน้าท่ี อบต.
 และทุกภาค
ส่วนได้รับ
ความรู้เร่ืองการ
แก้ไขปัญหาโรค
เอดส์

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ  -  - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

เพ่ือขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

สุนัขและแมวใน
พ้ืนท่ีต าบลช้างทูน 
ได้รับการควบคุม
และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า(หนังสือด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 
0810.5/ว 1745 
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม
 2560)

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ี
ต าบลช้างทูน
 ได้รับการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรค
พิษสุนัข

ในพ้ืนท่ีต าบล  
 ช้างทูนปลอด
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

ส านักปลัด
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   1.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

2 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย

เพ่ือจ่ายให้กับบุคลากร
ของอปท.หรือ
อาสาสมัครท่ีท าการ
ส ารวจสุนัขและแมวเพ่ือ
รับการฉีดวัคซีน
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยฯ

 โดยการส ารวจข้อมูล
สัตว์(สุนัขและแมว)ใน
เขตพ้ืนท่ี ปีละ 2 คร้ัง
เป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานตัวละ 3 
บาทต่อคร้ัง ข้ึน
ทะเบียน ปีละ 6 บาท/
ตัว

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ประชากร
สุนัขและ
แมวท้ังท่ีมี
เจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ
ได้รับการฉีด
วัคซีน

สุนัขและแมว
ท้ังท่ีมีเจ้าของ

และไม่มีเจ้าของ
ได้

รับการฉีดวัคซีน

ส านักปลัด

   1.3 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนใน
ต าบล
ปลอดภัยโรคติดต่อ
และส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
และป้องกันตนเอง
ไม่ให้ป่วยด้วย
โรคติดต่อ

กิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรค รวมถึง
การเฝ้าระวังตาม
แนวทางระบาดวิทยา 
เช่น โรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19) โรค
ไข้หวัดใหญ่ ,โรค
ไข้เลือดออก,โรคไข้ฉ่ี
หนู,โรคอหิวาตกโรค 
เป็นต้น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อัตราป่วย
ของ

โรคติดต่อ
ในท้องถ่ิน

ลดลง

ประชาชนใน
ท้องถ่ินมี
ความพร้อม
ในการเฝ้า
ระวัง และ
สามารถ
ป้องกันตนเอง
ไม่ให้ป่วยด้วย
โรคติดต่อ

ส านักปลัด

รวม 3 โครงการ  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -
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 แบบ ผ 02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์ด้าน การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเลือกต้ัง/
เลือกต้ังซ่อม 
ผู้บริหารฯและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนได้รับการ
พัฒนาตามระบอบ
ประชาธิปไตย

เลือกต้ัง/เลือกต้ัง
ซ่อม ผู้บริหารฯและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน
ของ อบต.ช้างทูน

200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 จ านวน
ประชากร
ท่ีมาใช้สิทธ์ิ
ในการ
เลือกต้ัง

ประชาชนได้
ใช้สิทธ์ิในการ
เลือกต้ังผู้น า
ท้องถ่ินตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ  -  - 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000  -  -  -

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

เพ่ือฝึกอบรมสมาชิก
อปพร. เพ่ิมเติม และ
ทบทวนการ
ปฏิบัติงานของอปพร.

ฝึกอบรม ฝึกทบทวน
 อปพร. หรือร่วมกับ
อปท.อ่ืนในการ
ฝึกอบรม อปพร.

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
อปพร.ท่ี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
ทบทวน

มี อปพร. 
ท างานเพ่ิม
มากข้ึน และ
มีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 แบบ ผ 02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์ด้าน การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
2 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของศูนย์ 
อปพร.

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
 อปพร.ในการรักษา
ความสงบและความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

จัดชุดอปพร.อยู่เวร
เตรียมพร้อมรับเหตุ 
สุ่มออกลาดตระเวน 
  เช่น ผอ.ศูนย์ฯมี
ค าส่ังฯให้ปฏิบัติงาน
ในหรือนอกท่ีต้ัง
ศูนย์ฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีออกไป
ปฏิบัติ
หน้าท่ี
ตามท่ี ผอ.
ศูนย์ฯส่ัง

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
โดยศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทาง
ถนนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างทูน

เพ่ือรณรงค์ลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน
และการรณรงค์
กิจกรรมด้าน
การจราจรต่างๆ

จัดกิจกรรมรณรงค์
เพ่ือลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
และกิจกรรมด้าน
การจราจร เช่น การ
จัดต้ัง"ด่านชุมชน"
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์และ
เทศกาลปีใหม่,การ
แต่งต้ัง อปพร.
ปฏิบัติหน้าท่ี
กิจกรรมต่าง,

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
อุบัติเหตุท่ี
ลดลงหรือ
เป็นศูนย์

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยทาง
ถนน และ
จ านวน
อุบัติเหตุลดลง

ส านักปลัด

62

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์ด้าน การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(ต่อ) จัดกิจกรรมรณรงค์  

"ประชาชนปลอดภัย
สวมใส่หมวกกันน็อค 
100%" ,การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เป็นต้น

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลช้าง
ทูน

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ 
ด้านการจัดการสาธารณ
ภัยเบ้ืองต้น ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ 
(ICS) การบริหารจัดการ
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีเกิด
เหตุ ท่ีมี รูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน
2.เพ่ือสนับสนุน 
โครงการจิตอาสา 
พระราชทาน ในพ้ืนท่ี ให้
ความเข้มแข็ง มี ทักษะ
ความรู้ ความช านาญใน
การจัดการภัยพิบัติ

จัดฝึกอบรมหลักสูตร
  ชุดปฏิบัติการจิต 
อาสาภัยพิบัติประจ า
 องค์การบริหารส่วน
 ต าบลช้างทูน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ 
ฝึกอบรม 
ได้แก่ จิต
อาสาภัย 
พิบัติของ 
อบต.ช้างทูน
จ านวน ๕๐
 คน/รุ่น

จิตอาสา 
ภัยพิบัตได้รับ
 การ
เสริมสร้าง 
ความรู้ด้าน
การจัดการสา
ธารณภัย
เบ้ืองต้น

ส านักปลัด

รวม 4 โครงการ  -  - 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000  -  -  -
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 แบบ ผ 02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์ด้าน การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการแก้ไข
ช่วยเหลือปัญหาช้าง
ป่า

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาช้างป่ามากิน/
ท าลาย พันธ์ุพืช และ
ผลไม้ทางการเกษตร

จัดเวรยามเฝ้าระวัง
โดยท าเป็นค าส่ังฯอยู่
เวรยาม เช่น 
สนับสนุนค่าอาหาร ,
 กาแฟ ฯลฯ 
สนับสนุนวัสดุ เช่น 
ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟ
ฉาย ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยจาก
ปัญหาช้างป่า
มากข้ึน

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดต าบลช้างทูน

ป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในต าบล

จัดกิจกรรมการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและการ
สนับสนุนการตรวจ
คัดกรองตามหนังสือ
ส่ังการฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ลดระดับ
ปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ  -  - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  -  -  -

ตัวช้ีวัด(KPI)
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
4.ยุทธศาสตร์ด้าน  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
1.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการตามแนว
พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านต่างๆ
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น ด้านบริหาร
จัดการน  า,ธนาคาร
พืชพรรณ,การท า
ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่
พอเพียง เป็นต้น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการท่ี
ด าเนินการ

ประชาชน
สามารถ 
พ่ึงตนเองได้ 
และอยู่อย่าง
พอเพียง

ส านักปลัด

2 โครงการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้ ในการ
ประกอบอาชีพ และ
มีความรู้การผสมปุ๋ย
อินทรีย์

อบรมให้ความรู้การ
ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 
เกษตรกรต าบลช้าง
ทูน ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มประกอบ
อาชีพ

20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
โครงการท่ี

ได้
ด าเนินการ

เกษตรกรมี
ความรู้ ใน

การประกอบ
อาชีพ และมี
ความรู้การ

ผสมปุ๋ยอินทรีย์

ส านักปลัด

รวม  2 โครงการ  -  - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
4.ยุทธศาสตร์ด้าน  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการฝึกอบรม

ส่งเสริมอาชีพภายใน
ต าบล(เสนอโดย
ประชาคม)

เพ่ือเพ่ิมทักษะ เพ่ิม
รายได้จากการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน

ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนใน
ต าบล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิม
มากขึ น

ส านักปลัด

รวม  1 โครงการ  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -
1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวและ
สถานท่ีส าคัญของ
ต าบล

เพ่ือประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวและ
สถานท่ีส าคัญในต าบล

ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว เช่น 
น  าตกสลัดได , น  าตกคลอง
ใจ และแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ต าบลช้างทูน
และสถานท่ีส าคัญ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
โครงการท่ี

ได้
ด าเนินการ

นักท่องเท่ียว
มีความสะดวก
ในการดินทาง
ท่ีได้อ่านจาก
ป้าย
ประชาสัมพันธ์

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวใน
เขตพื นท่ีต าบล

เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและ
จิตส านึกในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ในเขตพื นท่ีต าบล เช่น
 น  าตก , แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ,
 พิพิธภัณฑ์ชอง ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการท่ี

ได้
ด าเนินการ

แหล่ง
ท่องเท่ียว
ได้รับการ
พัฒนา

กอง
การศึกษาฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ท่ีเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
4.ยุทธศาสตร์ด้าน  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในท้องถ่ิน

 -เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมอาชีพใน
ท้องถ่ิน

 การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและอาชีพ
ในท้องถ่ิน เช่น การ
ประกวดรถขบวน
แห่ตกแต่งรถด้วย
ผลไม้,กิจกรรม
แข่งขันส่งเสริม
อาชีพและทักษะ
การกรีดยางพารา 
ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
นักท่องเท่ียว
ท่ีเข้าร่วมงาน

 -มีผู้มา
ท่องเท่ียวท าให้
ต าบลช้างทูน
เป็นท่ีรู้จัก และ
ส่งเสริมรายได้

กอง
การศึกษาฯ

4 อุดหนุน อ.บ่อไร่ตาม
โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวและ
สถานท่ีส าคัญของ
ต าบล

เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและ
จิตส านึกในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวในเขต
พื นท่ีอ.บ่อไร่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
โครงการท่ี
ได้สนับสนุน
เงินอุดหนุน

แหล่ง
ท่องเท่ียว
ได้รับการ
พัฒนา

อ าเภอบ่อ
ไร่ขอรับ

การ
สนับสนุน

รวม 4 โครงการ  -  - 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000  -  -  -
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
5.ยุทธศาสตร์ด้าน  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญและ
ตระหนักถึงคุณค่า
ของการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เช่น
 การปลูกต้นไม้ ,
การจัดการต้นน  า,
การให้ความรู้ภาวะ
โลกร้อน รวมถึง
ปัญหาฝุ่นละอองใน
ชุมชน และการ
จัดการน  าเสียใน
ครัวเรือน เป็นต้น

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
กิจกรรมท่ี
ได้
ด าเนินการ

ประชาชน
เห็น
ความส าคัญ
ของ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

ส านักปลัด

2 โครงการบริหาร
จัดการขยะภายใน
ต าบล

เพ่ือให้ประชาชนใน
เขตพื นท่ีต าบลช้างทูน
ได้ตระหนักถึงการ
จัดการขยะท่ีเหมาะสม

ประชาชนในเขต
พื นท่ีต าบลช้างทูน
ทุกครัวเรือนเข้าใจ
วิธีการจัดการขยะท่ี
เหมาะสม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กิจกรรมท่ี
ได้
ด าเนินการ

ประชาชนใน
เขตพื นท่ีต าบล
ช้างทูนมีวิธีการ
จัดการขยะท่ี
เหมาะสม

ส านักปลัด

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
5.ยุทธศาสตร์ด้าน  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

1.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
3 โครงการเฝ้าระวัง

คุณภาพส่ิงแวดล้อม
 เพ่ือเป็นข้อมูลใน

การวางแผนการ

แก้ไขปัญหาคุณภาพ

น ้าในแหล่งน ้าท้าให้

มาตรฐาน ประชาชน

มีน ้าสะอาดปลอดภัย

อุปโภคและบริโภค

ตามเกณฑ์

ส ารวจข้อมูล
สภาพแวดล้อมโดย
การใช้แบบฟอร์ม
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบคุณภาพ
น  าภาคสนามและสุ่ม
เก็บตัวอย่างน  าจาก
แหล่งน  าสาธารณะ
และน  าประปา
หมู่บ้าน   เพ่ือตรวจ
วิเคราะห์และ
ทดสอบคุณภาพใน
ห้องปฏิบัติการกลาง
ของภาครัฐ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
แหล่งน  า
อุปโภค 
บริโภคและ
แก้ไขปัญหา
 คุณภาพน  า

ท าให้ผู้น า
หมู่บ้านและ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเฝ้า
ระวังคุณภาพ
น  าและแก้ไข
ปัญหา คุณภาพ
น  าทราบถึง
สถานการณ์ 
ปัญหาคุณภาพ
น  าจากแหล่งน  า
ท่ีอาจเกิด
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ
ประชาชนทั งใน
เขตพื นท่ี

ส านักปลัด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
5.ยุทธศาสตร์ด้าน  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

1.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
4 อุดหนุนอ าเภอบ่อไร่

ตามโครงการป้องกัน
และปราบปรามการบุก
รุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือป้องกันการบุก
รุกท าลายป่า

สนับสนุนงบประมาณ
อ าเภอบ่อไร่
ด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการ
บุกรุกและท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
โครงการท่ี
ได้สนับสนุน
เงินอุดหนุน

สามารถกดดัน
     ป้องปราม
 และลดการ
บุกรุกท าลาย
ป่า

ส านัก
ปลัด/

อ าเภอบ่อ
ไร่ขอรับ

การ
สนับสนุน

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพ่ือคุ้มครอง ดูแล 
และบ ารุงรักษาพันธ์ุ
พืชท่ีหายาก ใกล้สูญ
พันธ์ุ หรือพืชดั งเดิม
ในท้องถ่ินให้คงอยู่ ,
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์พืชใน
ท้องถ่ินและสร้างจิต
สานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

1.กิจกรรมเผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ และ
ขยายผลการ
ด าเนินงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
2.กิจกรรมส ารวจ
ข้อมูล จัดท าทะเบียน
พันธุกรรมพืชท่ีมีใน
ท้องถ่ิน /จัดท า
ทะเบียน
ทรัพยากรในเขตพื นท่ี
ปกปัก  (ต่อ)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
พันธ์ุพืชหา

ยากใน
ท้องถ่ิน

ได้รับการ
ขึ น

ทะเบียน/
ดูแล/

ขยายพันธ์ุ 
อนุรักษ์

มีฐานข้อมูล
ในด้าน
พันธุกรรมพืช
ท่ีหายากใน
ชุมชน         
     มีแปลง
ต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
พันธุกรรมพืช
ในชุมชน

ส านักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
5.ยุทธศาสตร์ด้าน  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

1.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3.กิจกรรมปลูก 
รักษา และ
ขยายพันธ์ุพืชท่ีหา
ยาก และพันธ์ุพืชใน
ท้องถ่ิน 
4.สร้างแปลง
ต้นแบบในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เป็นศูนย์เรียนรู้
ภายในชุมชน 
จ านวน 1 แปลง

รวม 5 โครงการ  -  - 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000  -  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
1.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  อบต.ช้างทูน

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายท่ีสมบูรณ์

โดยการสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ตาม
จ านวนเด็กท่ีบันทึก
ข้อมูลในระบบ CCIS 
ในแต่ละปีการศึกษา 
จ านวน 245 วัน

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวนเด็ก
ท่ีได้รับ
อาหาร
กลางวัน

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมี
พัฒนาการ
เต็มวัย

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ต าบลช้างทูน

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายท่ีสมบูรณ์

โดยการจัดหาอาหาร
เสริม(นม) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ช้างทูน โดยการ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ตามจ านวนเด็ก
ท่ีบันทึกข้อมูลในระบบ
 CCIS ในแต่ละปี
การศึกษา จ านวน 
260 วัน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนเด็ก
ท่ีได้รับ
อาหาร
เสริมนม

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมี
พัฒนาการ
ตามวัย

กอง
การศึกษาฯ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนวัดช้าง
ทูน

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายท่ีสมบูรณ์

โดยการจัดหาอาหาร
เสริม(นม) ให้กับ
โรงเรียนวัดช้างทูน 
ตามจ านวนเด็กท่ี
บันทึกข้อมูลในระบบ 
DMC และ SIS จ านวน
           260 วัน

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวนเด็ก
ท่ีได้รับ
อาหาร
เสริมนม

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมี
พัฒนาการ
เต็มวัย

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการอุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
ช้างทูน

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายท่ีสมบูรณ์

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
ช้างทูน ตามจ านวน
เด็กท่ีบันทึกข้อมูลใน
ระบบ DMC และ 
SIS จ านวน 200 วัน

990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 จ านวน
โครงการท่ี
ได้สนับสนุน
เงินอุดหนุน

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมี
พัฒนาการ
เต็มวัย

กอง
การศึกษาฯ

5 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.เพ่ือน าอุปกรณ์การเรียน  -ค่าอุปกรณ์การเรียน 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000   -เด็กปฐมวัย  -เด็กปฐมวัยให้มี กองการศึกษา

อบต.ช้างทูน มาส่งเสริมพัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. มีอุปกรณ์การ พัฒนาการครบท้ัง (ศพด.)

(โครงการสนับสนุนค่า ปฐมวัยให้มีพัฒนาการ ช้างทูนคนละ 200 บาท เรียนท่ีมีมาตร  4 ด้าน

ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา) ครบท้ัง 4 ด้าน ฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 ค่าหนังสือเรียน ศพด.  -เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ -ค่าหนังสือเรียนศูนย์ 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000  -เด็กมีหนังสือ เด็กมีทักษะการคิด กองการศึกษา

อบต.ช้างทูน คิดและจินตนาการของเด็กพัฒนาเด็กเล็กอบต.ช้าง เรียนครบถ้วน และจินตนาการดีข้ึน (ศพด.)

(ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าปฐมวัย ทูน คนละ 200 บาท ตามกลุ่มเป้าหมาย

ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา) /ปีการศึกษา
7 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  -เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปก  -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -เด็กมีเคร่ือง  -เด็กมีเคร่ืองแบบกองการศึกษา

ศพด.อบต.ช้างทูน ครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แบบ ครบถ้วน ของนักเรียนใส่ตาม (ศพด.)

(ภายใต้โครงการสนับสนุนค่า อบต.ช้างทูน ตามกลุ่ม ระเบียบขอ ศพด.

ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา)  คนละ 300 บาท เป้าหมาย อบต.ช้างทูน

8 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ -เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา  -ค่ากิจกรรมพัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000  -เด็กได้รับการ  -เด็กได้รับการ กองการศึกษา

เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้เรียน ศพด. พัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพท่ี (ศพด.)

อบต.ช้างทูน อบต.ช้างทูน ท่ีเหมาะสม เหมาะสม

(ภายใต้โครงการสนับสนุนค่า คนละ 430 บาท
ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา)
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30,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

9 ค่าจัดการเรียนการ
สอนของ ศพด.อบต.
ช้างทูน   (ภายใต้
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา)

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
พัฒนาท้ัง 4 ด้าน

ส่งเสริมสนับสนุนให้
ได้รับการพัฒนาท้ัง 4
 ด้านคนละ 1,700 
บาท

188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 จ านวนเด็ก
เล็กท่ีได้รับ

ส่ือการ
เรียนการ

สอน

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมี
พัฒนาการ
ตามวัย

กอง
การศึกษาฯ

1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
10 โครงการอบรม

เสริมสร้างศักยภาพ
ทักษะเด็กและเยาวชน

เพ่ือส่งเสริมการ
แสดงออกของเด็ก 
และเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพทักษะท่ีดี
ให้แก่เด็กและเยาวชน

จัดอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพทักษะเด็ก
และเยาวชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กและ
เยาวชนกล้า
แสดงออก และ
ได้รับการ
พัฒนา
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทักษะท่ีดี

กอง
การศึกษาฯ

11 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชน

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจกรรม
ของเด็กและเยาวชน
ให้มีความเข้มแข็ง

สนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจกรรม
ของเด็กและเยาวชนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลช้างทูน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สภาเด็กและ
เยาวชน มี
การกิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง

กอง
การศึกษาฯ

74

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

12 โครงการเชิดชูคนดี   
 คนเก่ง

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
เด็กเล็กท่ีมีความ
ประพฤติดี เรียนจบ
ช้ันบริบาล

จัดโครงการเชิดชูคน
ดี คนเก่ง สนับสนุน
เด็กเล็กท่ีมีความ
ประพฤติดี เรียนจบ
ช้ันบริบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กเล็กมี
ความภูมิใจ รู้
ถึงคุณค่าของ
ตนเองท่ีที
ความ
ประพฤติดี

กอง
การศึกษาฯ

1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
13 โครงการอบรมและ

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ช้างทูน

เพ่ือประสานงาน
สร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครอง
กับโรงเรียน คณะ
ครูและบุคลากรอ่ืนๆ

 โดยการจัดอบรม
และปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองปีละ 1 คร้ัง

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000  จ านวน
ผู้ปกครองท่ี
เข้าร่วม
โครงการ

 ผู้ปกครอง
เข้าใจและให้
ความร่วมมือ
ในแนวทางการ
จัดการเรียนรู้
และการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

กอง
การศึกษา
(ศพด.)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

14 อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการเรียนรู้
เด็ก นักเรียน และ
เยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดารเพ่ือสนอง
พระราชด าริสมเด็จ
พระขนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพ่ือแก้ไขปัญหา
เด็กนักเรียนในถ่ิน
ทุรกันดารท่ีอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ให้มี
การพัฒนาทักษะ
เพ่ิมเติมจาก
ห้องเรียนให้
สามารถอ่านออก
เขียนได้

โดยการต้ัง
งบประมาณและเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนของ
 อปท (ตามหนังสือท่ี
 มท 0808.2/ว
3996 ลว 25 ธ.ค.
63 และ หนังสือท่ี 
ตร 0023.5/ว391
 ลว 11 ม.ค.64

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนช้ัน
ประถม 
ศึกษา ปีท่ี 
1-6 
สามารถ
อ่านออก
และเขียน
หนังสือ
ภาษาไทยได้

สามารถแก้ไข
ปัญหาเด็ก
นักเรียนในถ่ิน
ทุรกันดารท่ี
อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้

กอง
การศึกษาฯ

 14 โครงการ  -  - 2,709,000 ####### 2,709,000 ####### #######  -  -  -

1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการปลูกฝ่ังพุทธ

ศาสนาในเด็กปฐมวัย
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม

จัดกิจกรรมปลูกฝ่ัง
พุทธศาสนาและ
หน้าท่ีพุทธบุตร ใน
เด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ช้างทูน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม

ปลูกฝ่ังเร่ือง
พุทธศาสนา
คุณธรรม 
จริยธรรม
ต้ังแต่ในวัย
เร่ิมต้น

กอง
การศึกษาฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

76

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

2 โครงการสร้าง
สุขภาพและ
พัฒนาการกีฬาของ
ต าบล

เพ่ือให้เด็กเยาวชน
และประชาชน มี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และ
ห่างไกลจากยาเสพติด

จัดกิจกรรม ดังน้ี    
 1.จัดการแข่งขัน
กีฬา"ช้างทูนเกมส์ " 
   2.การส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท่ีจัดร่วมกับ 
อปท.อ่ืน หรือจัด
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
 และให้รวมถึงการ
แข่งขันกีฬาตาม
นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกายท่ี
แข็งแรงและ
เยาวชนใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

กอง
การศึกษาฯ

1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการร่วมจัดการ
แข่งขันกีฬาสีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในระดับอ าเภอ

เพ่ือให้เด็กเล็ก มี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง มี
พัฒนาการท่ีดีทุกด้าน

จัดการแข่งขันกีฬาสี
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในระดับอ าเภอ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กเล็ก มี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง มี
พัฒนาการท่ีดี
ทุกด้าน 

กอง
การศึกษาฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)

77



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

4 โครงการอุดหนุนเงิน
อุดหนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ คร้ังท่ี 36

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
เยาวชนในท้องถ่ิน โดย
ใช้กีฬาเช่ือมโยงอย่าง
เป็นระบบระหว่าง 
อปท.ในจ.ตราด

การจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 
36 เป็นด้วยความ
เรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประเภท
กีฬาและ
จ านวน
นักกีฬา

  อปท.ในจ.
ตราดท้ัง 44 
แห่ง ได้มีส่วน
ร่วมในการเป็น
เจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬา
ระดับชาติ

กอง
การศึกษา
ฯ/สนง.จ.

ตราดขอรับ
การ

สนับสนุน

1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

78

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 องค์กรภาครัฐ 
เอกชน หน่วยงานทุก
ภาคส่วน โดยเฉพาะ
เป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างย่ังยืน

  -ส่งเสริม
ประชาชนใน
ท้องถ่ิน ส านึก
รักการเล่นกีฬา
 เชียร์กีฬา การ
ออกก าลังกาย
จนเป็นวิถีชีวิต

5 โครงการส่งเสริมการ
จัดงานตามประเพณี
ท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมประเพณี
 และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมเก่ียวกับ
ประเพณีท้องถ่ินเช่น 
งานวันลอยกระทง
,วันสงกรานต์,
กิจกรรมการแห่เทียน
เข้าพรรษา,
การละเล่นผีห้ิง,ผีชอง
,การเซ่นศาล ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ได้รับ
การส่งเสริม   
ไม่สูญหาย

กอง
การศึกษาฯ

1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

79



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

6 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การแสดงความ
กตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ท ากิจกรรม ในวัน
แม่แห่งชาติ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กมีความ
กตัญญูต่อ
มารดา และ
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์

กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการจัดกิจกรรม
เข้าร่วมร้ิวขบวนงาน
วันตราดร าลึก

เพ่ือเทิดพระเกียรติ
และร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
รัชกาล  ท่ี 5

เดินร่วมร้ิวขบวน
เทิดพระเกียรติวัน"
ตราดร าลึก" โดยแต่ง
กายตามมติท่ีประชุม
ของ อ.บ่อไร่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

พสกนิกรชาว
ต าบลช้างทูนได้
ร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของรัชกาลท่ี 5

กอง
การศึกษาฯ

8 อุดหนุน สนง.จ.ตราด
 ตามโครงการงาน"
วันวีรกรรมทหารเรือ
ไทยในยุทธนาวีท่ี
เกาะช้าง"

เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเท่ียวและ
ระลึกถึงวีรกรรม
กองทัพเรือไทย

สนับสนุนการจัดงาน
วันวีรกรรมทหารเรือ
ไทยในยุทธนาวีท่ี
เกาะช้าง

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 จ านวน
โครงการท่ี
ได้สนับสนุน
เงินอุดหนุน

มีการร าลึกถึง
คุณงามความดี
วีรกรรม
กองทัพเรือไทย
ในอดีต

กอง
การศึกษา
ฯ/สนง.จ.

ตราดขอรับ
การ

สนับสนุน

1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)

80



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
9 อุดหนุนโครงการจัด

งาน "ปีใหม่-กาชาด
จังหวัดตราด " ให้กับ 
ส านักงานเทศบาล
เมืองตราด

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและเผยแพร่
ช่ือเสียงของจังหวัด
ตราด ,เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนภารกิจเพ่ือ
การสาธารณประโยชน์ ,
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
ของประชาชนในเขต
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดตราด
ให้ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม คติ
นิยม และจารีต
ประเพณีของชาติไทย
ให้คงอยู่สืบไป

ทต.เมืองตราด ได้รับ

การสนับสนุนภารกิจ

จากการจัดงาน,

ประชาชนทุกคนใน

เขตอปท.มีเจตคติท่ีดี

ในการร่วมฟ้ืนฟู

วัฒนธรรม คติธรรม 

และจารีตประเพณี

ของชาติไทยให้คงอยู่

สืบไป

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ทต.เมือง
ตราดได้รับ
การ
สนับสนุน
งบประมาณ

การท่องเท่ียว
ของจังหวัด
ตราดได้รับการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้
ประชาชนท้ัง
ชาวและ
ชาวต่างชาติได้
รับรู้ อันน ามา
ซ่ึงนักท่องเท่ียว
เดินทางเข้ามา
เท่ียวในจังหวัด
ตราดมากข้ึน

กอง
การศึกษา
ฯ/สนง.ทต.
เมืองตราด 
ขอรับการ
สนับสนุน

## อุดหนุน อ.บ่อไร่ ตาม
โครงการจัดกิจกรรม
รัฐพิธีซ่ึงเป็นวัน
ส าคัญของชาติ

เพ่ือเทิดทูนและเพ่ือ
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สนับสนุนการจัดงาน 
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เช่น  
28 ก.ค./งาน 3 มิ.ย/
งาน 5 ธ.ค./12 ส.ค.
เป็นต้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
โครงการท่ี
ได้สนับสนุน
เงินอุดหนุน

พสกนิกรทุกหมู่
เหล่าได้แสดง
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

กอง
การศึกษา
ฯ/อ าเภอ

บ่อไร่
ขอรับการ
สนับสนุน

1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด(KPI)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
## อุดหนุน สนง.จ.ตราด

 ตามโครงการการจัด
งาน"วันระก าหวาน 
ผลไม้ และของดี
เมืองตราด "

เพ่ือแก้ไขปัญหาราคา
ผลไม้ตกต่ า

สนับสนุนการจัดงาน
วันระก าหวานผลไม้ 
และของดีเมืองตราด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการท่ี
ได้สนับสนุน
เงินอุดหนุน

เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
เป็นการแก้ไข
ปัญหาราคา
ผลไม้ตกต่ า

ส านักปลัด
ฯ/สนง.จ.

ตราด
ขอรับการ
สนับสนุน

## อุดหนุน ทต.บ่อพลอย
ตามโครงการร่วม
กิจกรรมจัดงานจัดร้ิว
ขบวนเทิดพระเกียรติ
วัน"ตราดร าลึก"

เพ่ือเทิดพระเกียรติ
และร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
รัชกาลท่ี 5

สนับสนุนอ าเภอบ่อ
ไร่/ทต.บ่อพลอยใน
การจัดงานจัดร้ิว
ขบวน
เทิดพระเกียรติวัน"
ตราดร าลึก"

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
โครงการท่ี
ได้สนับสนุน
เงินอุดหนุน

พสกนิกรทุก
หมู่เหล่าได้
ร าลึกถึงพระ
มหา
กรุณาธิคุณ
ของรัชกาลท่ี 5

ส านัก
ปลัด/อ.บ่อ
ไร่/ทต.บ่อ

พอย 
ขอรับการ
สนับสนุน

รวม 12 โครงการ  -  - 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000  -  -  -

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
82

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างย่ังยืน 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ

เพ่ือเป็นการเทิดทูน
และปกป้องสถาบัน
ส าคัญหลักของชาติ

จัดกิจกรรมท่ีเป็น
การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เช่น
  28 ก.ค./งาน 3 
มิ.ย/งาน 5 ธ.ค./12
 ส.ค.เป็นต้น  หรือ
งานอ่ืนท่ีกรมฯหรือ
จังหวัดหรืออ าเภอ
ส่ังการหรือตาม
นโยบายของรัฐ ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
ความสามัคคี 
และมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการปรองดอง
สมานฉันท์

เพ่ือสร้างความ
สมานฉันท์ ความ
สามัคคี ความ
ปรองดองภายในต าบล

จัดกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานกับ
ประชาชนภายใน
ต าบล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชน
ภายในต าบล
มีความสามัคคี
 สมานฉันท์

กอง
การศึกษาฯ

รวม 2 โครงการ  -  - 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000  -  -  -
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าใน

ส านักงานท่ีท าการ

องค์การบริหารส่วน

ต าบลช้างทูน

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณภายนอก

อาคารท่ีท าการ

องค์การบริหารส่วน

ต าบลช้างทูนให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม

โดยการปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าภายใน

อาคารให้ใช้งาน

ตามปกติ

300,000 300,000  -  -  - จ านวนระบบ

ไฟฟ้าท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ระบบไฟฟ้า

ส านักงานเป็น

มาตรฐาน

ปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการต่อเติม
อาคารท่ีเก็บของ

เพ่ือเก็บทรัพย์สินของ
 อบต.

ต่อเติมอาคารท่ีเก็บ
ของ กว้าง 4 ม.ยาว
 8 ม. จ านวน 2 ห้อง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน
อาคารท่ี
ได้รับการ
ต่อเติม

อบต.มีห้อง
เก็บทรัพย์สิน
ท่ีเพียงพอ

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุง
อาคารท่ีท าการ อบต.
(หลังเดิม)

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
หลังเดิมให้สามารถใช้
งานได้ตามความ
เหมาะสมใน
วัตถุประสงค์ต่างๆ

 -โดยการปรับปรุง
อาคาร ขนาด 22 
เมตรX12เมตร 
จ านวน 1 หลัง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อาคารท่ีมี
มาตรฐานและ
ใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์

อาคารท่ีท าการ
 อบต.(หลังเดิม)
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ปรับปรุง
สามารถใช้งาน
ในราชการได้ใน
ระยะเวลาท่ี
นานข้ึน

กองช่าง

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI)
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
4 โครงการก่อสร้าง

ประตูเข้าออกของ 
ศพด.

เพ่ือให้อาคารสถานท่ี
ของ ศพด.มีประตูเข้า
ออกท่ีได้มาตรฐาน
และปลอดภัยกับเด็ก
นักเรียน

ก่อสร้างประตูเข้า
ออกของ ศพด.

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ประตูท่ีได้
ก่อสร้าง

ศพด.มีประตู
เข้าออกท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคารโอท็อป
 บริเวณข้างท่ีท าการ
 อบต.ช้างทูน

เพ่ือให้อาคารโอท็อป
ท่ีสามารถใช้งานตาม
มาตรฐานและรองรับ
การให้บริการ
ประชาชน

โดยการปรับปรุง
หลังคาเป็นโครง
เหล็กมุงหลังคาด้วย
เมทัลชีทขนาดกว้าง
 5 เมตร ยาว 8 
เมตร จ านวน 1 หลัง
 รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต. 
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
โครงการท่ี
ด าเนินการ

อาคารโอท็
อปท่ีสามารถ
ใช้งานตาม
มาตรฐานและ
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
6 โครงการก่อสร้าง

ห้องน้ า ศพด.อบต.  
ช้างทูน

 เพ่ือเพ่ิมจ านวนห้องน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน ถูก
สุขลักษณะ ให้เพียงพอ
กับจ านวนเด็กนักเรียน

 โดยการก่อสร้างห้องน้ า
จ านวน 4 ห้อง ขนาด 
2.50X5.00 เมตร 
และหลังคาเช่ือม
ระหว่างห้องน้ าและ
อาคารเรียนรายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวน
ห้องน้ าท่ี
เพ่ิมข้ึน

เด็กนักเรียนมี
ห้องน้ าท่ีได้
มาตรฐาน ถูก
สุขลักษณะ ให้
เพียงพอกับจ านวน
เด็กนักเรียน

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างป้าย
เขตรับผิดชอบ และ
ป้ายเขต พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร  และ
เขต พ.ร.บ. ขุดดิน-
ถมดินองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ช้างทูน

 เพ่ือประชาสัมพันธ์แนว
เขตรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนต าบลช้างทูน
 ป้ายเขต พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร  และเขต พ.ร.บ. 
ขุดดิน-ถมดิน

 -โดยการก่อสร้าง
ป้ายอัลลอยหล่อข้ึนรูป
พร้อมเสาปูน จ านวน5 
ป้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 
2.40X สูงไม่เกิน 2.50
 เมตร (ตามแบบแปลน 
อบต.ก าหนด)

300,000 300,000  -  -  - จ านวนป้าย
ตามเป้าหมาย

ประชาชนได้
รับทราบป้ายบอก
แนวเขต ป้ายเขต 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
  และเขต พ.ร.บ. 
ขุดดิน-ถมดินท่ีชัดเจน

กองช่าง
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
8 โครงการจ้างออกแบบ

และรับรองแบบงาน
ก่อสร้างในเขต อบต.  
 ช้างทูน

 เพ่ือจ้างออกแบบและ
รับรองแบบงานก่อสร้าง

 -โดยใช้เป็นค่าจ้าง
ออกแบบ รับรองแบบ
 ท่ีจ่ายให้แก่ เอกชน 
นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนงาน
ออกแบบ
และรับรอง
แบบ

งานก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น งาน
อาคาร งานชล 
ประทาน ฯลฯ
ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ      
มีมาตรฐานใน 
การก่อสร้าง

กองช่าง

9 โครงการจ้างควบคุม
งานก่อสร้างในเขต 
อบต.ช้างทูน

 เพ่ือจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้าง

 -โดยใช้เป็นค่าจ้าง
ควบคุมงานก่อสร้าง 
ท่ีจ่ายให้แก่ เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล 
ภายนอกเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนงาน
ควบคุมงาน
ก่อสร้าง

งานก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น งาน
อาคาร งานชล
 ประทาน ฯลฯ
ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ     
 มีมาตรฐานใน
 การก่อสร้าง

กองช่าง

รวม 9 โครงการ  -  - 3,950,000 3,950,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000  -  -  -
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

   1.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับคณะ
ผู้บริหารฯ,สมาชิก
สภาฯ,พนักงานส่วน
ท้องถ่ิน,พนักงาน
จ้างฯของ อบต.ช้าง
ทูน

เพ่ือให้คณะผู้บริหารฯ
,สมาชิกสภาฯ,
พนักงานส่วนท้องถ่ิน
,พนักงานจ้างฯของ 
อบต.ช้างทูน ได้
ตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม

จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ธรรม ส าหรับคณะ
ผู้บริหารฯ,สมาชิก
สภาฯ,พนักงานส่วน
ท้องถ่ิน,พนักงาน
จ้างฯของ อบต.ช้าง
ทูน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

คณะ
ผู้บริหารฯ,
สมาชิกสภาฯ
,พนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน,
ลูกจ้างประจ า
,พนักงาน
จ้างฯของ 
อบต.ช้างทูน
มีคุณธรรม
จริยธรรม

ส านักปลัดฯ

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถ่ินและ
พนักงานส่วนท้องถ่ินฯ

จัดอบรมและศึกษาดู
งานให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ข้าราชการพนักงาน 
 ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน,
พนักงานส่วน
ท้องถ่ินและ
ผู้น าชุมชนมี
การพัฒนา
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI)
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

   1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพ จนท.ของ
รัฐและประชาชนเพ่ือ
รองรับประชาคม
อาเซียน

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ 
จนท.ของรัฐและ
ประชาชนเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน

การจัดอบรมคณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน , 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน , 
พนักงานส่วนท้องถ่ิน , 
ลูกจ้างประจ า , พนักงาน
จ้างฯ และประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบล เช่น 
อบรมสอน
ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จนท.ของรัฐ
และประชาชน
ในเขต พท.
ต าบลมี
ศักยภาพพร้อม
รองรับ
ประชาคม
อาเซียน

ส านักปลัดฯ

ตัวช้ีวัด(KPI)
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

4 โครงการประชุม/
อบรม/สัมมนา 
หลักสูตรของคณะ
ผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,พนักงานฯ
,และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ในการบริหารงาน
ของคณะผู้บริหาร
ท้องถ่ินและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาฯ,
พนักงานส่วนท้องถ่ินฯ
,และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ,พนักงานฯและผู้
ท่ีเก่ียวข้องเข้ารับการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
เช่น อบรมหลักสูตร
ของสถาบันพัฒนา
บุคลากรกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 
(ส านักปลัด 
120,000บ./  กอง
ช่าง40,000บ./  กอง
คลัง40,000บ./กอง
การศึกษา40,0000)

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ านวนผู้ท่ี
เข้ารับการ

อบรม/
สัมมนา

คณะผู้บริหาร
,สมาชิกสภาฯ
,พนักงานฯ
,และผู้ท่ี
เก่ียวข้อง
ได้รับการ
พัฒนาองค์
ความรู้เพ่ิม
มากข้ึน

ส านักปลัด
ฯ/กอง

ช่าง/กอง
คลัง/กอง

การศึกษาฯ

   1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI)
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

5 โครงการ อบต.สัญจร เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ี

ออกให้บริการงาน
ด้านต่างๆตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
อบต.

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
รับบริการ

ทุกส่วน
ราชการ

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการตัด จัดท าประชุมประชาคม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลการด า หน่วยงานบริหาร ส านักปลัดฯ
ภาพการจัดท าแผน สินใจ ก าหนดแนวทางการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เนินงานมี งานได้อย่างมี 

พัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรรวมถึงการเพ่ิมเติม แก้ไข ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

การบริหารท้องถ่ินอย่างมี และเปล่ียนแปลงแผน, และท้องถ่ินได้รับ

ประสิทธิภาพ และเกิด แผนการด าเนินงาน ประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์สูงสุดต่อท้องถ่ิน ,โครงการเกินศักยภาพ

,แผนติดตามประเมินผล

,แผนชุมชน ฯลฯ

   1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI)
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

7 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ

เพ่ือด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงฯ กรม
ส่งเสริมฯ หน่วยงาน
รัฐ ฯลฯ

จัดกิจกรรม/
ด าเนินการ หรือ
สนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือ/
ตามอ านาจหน้าท่ี/
ตามหนังสือส่ังการท่ี
เก่ียวข้อง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

สามารถ
ด าเนินการ
ตามนโยบาย
ของรัฐฯได้
อย่างทันท่วงที

ส านักปลัด

8 โครงการจัดต้ังศูนย์
ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างทูน

เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน

จัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างทูน โดยมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ป้าย วัสดุ สนง.ฯลฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็ว ใน
การร้องเรียน
ร้องทุกข์

ส านักปลัด

9 โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกอยู่
เวรยามสถานท่ี
ราชการ

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

จ้างเหมา
บุคคลภายนอกอยู่
เวรยามสถานท่ี
ราชการ เช่น อบต. ,
 ศพด.

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
บุคคลท่ี

รับจ้างเหมา

สถานท่ี
ราชการมี
ความปลอดภัย

ส านักปลัด

   1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI)

91



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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10 โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงาน ของอบต.

เพ่ือประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของ 
อบต.

จัดท าส่ือเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์       
 กิจกรรมและผล
การด าเนินงาน เช่น
ป้ายไวนิล ป้าย
ประชาสัมพันธ์,ปฎิ
ทิน,หนังสือ,วารสาร,
เอกสาร,ส่ิงพิมพ์ 
หรือ แผ่นพับต่างๆ  
ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการท่ี

ได้
ด าเนินการ

มีการเผยแพร่
กิจกรรมและ
ผลการ
ด าเนินงานให้
บุคคลภายนอก
ได้รับทราบ

ส านักปลัด

11 โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ต าบล

เพ่ือเผยแพร่บทบาท 
ภารกิจการ
บริหารงานของ อบต.
และกิจกรรมภายใน
ต าบล

เป็นค่าพัฒนา
เว็บไซต์ ของ อบต.  
 ให้สามารถใช้การ
ได้ดี และต่อเน่ือง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
โครงการท่ี

ได้
ด าเนินการ

สามารถ
เผยแพร่ผล
การ
ด าเนินงาน
ของอบต.ให้
ภายนอกรับรู้
ได้หลาย

ส านักปลัด

   1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2   การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

12 โครงการบ ารุงรักษา
ห้องน้ าสาธารณะ อบต.
ช้างทูน

เพ่ือพัฒนาห้องน้ า
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้
มีสภาพท่ีดี ได้มาตรฐาน
และมีการดูแลอยู่
สม่ าเสมอ

 -โดยการบ ารุงรักษา
ห้องน้ าสาธารณะ  
องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างทูนให้สะอาด
 พร้อมจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์ สุขภัณฑ์ต่างๆ
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้มาติดต่อ
ราชการ

ประชาชนท่ีใช้
บริการห้องน้ า
สาธารณะของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
ได้รับมาตรฐาน
ท่ีดี มีมาตรฐาน

ส านักงาน
ปลัด

13 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีจัดต้ังเป็น
สถานท่ีกลาง และศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
การวางแผนและพัฒนา
ท้องถ่ินระดับอ าเภอ อ.
บ่อไร่ จ.ตราด

 -เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนท่ี
ย่ืนลงทะเบียนขอรับ
ความช่วยเหลลือตาม
ระเบียบฯ                  
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการขับเคล่ือนให้ 
อปท. ปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล 
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค

 -มีศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ท่ีเป็น
สถานท่ีกลาง และ
ช่วยแนะน า
หลักเกณฑ์และ
วิธีการขอรับการ
ช่วยเหลือให้แก่ 
อปท.เขตอ าเภอบ่อ
ไร่ท้ัง 6 แห่ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ประชาชน
ท่ีย่ืนเร่ือง
ขอรับ
ความ
ช่วยเหลือ

 -ประชาชนท่ีย่ืน
ลงทะเบียนขอรับ
ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบฯ     
  -อปท.มี
ประสิทธิภาพการ
บริการสาธารณะ 
รวมถึงการ
ขับเคล่ือน
นโยบายของ
รัฐบาล ส่วนกลาง
 และส่วนภูมิภาค

ส านักงาน
ปลัด

รวม 13 โครงการ  -  - 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

 แบบ ผ.02/2
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน



 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 1

เพื่อแกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
590 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเปน็
พื้นที่ 2,360 ตาราง
เมตร พร้อมลงหนิคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร (พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ านวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มขึน้

สามารถ
แกไ้ข
ปัญหาถนน
ล่ืน เป็น
หลุมเป็นบ่อ
 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติก(AC) สายเทยีนราฎร์
พฒันา 2 หมู่ที่ 1

เพื่อแกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการกอ่สร้าง
ถนนลาดยาง กว้าง 6 
ม. ยาว 2,650ม. คิด
เปน็พื้นที่ 15,900ตร.
ม. (พร้อมติดต้ังปา้ย
โครงการ)

16,000,000 16,000,000  -  -  - จ านวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มขึน้

สามารถแก้ไข
ปัญหาถนนล่ืน 
เป็นหลุมเป็น
บ่อ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง 
(งบทาง
หลวง
ชนบท)
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด(KPI)

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน



 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ซอย (ช่วงที2่) 
หมู่ที่ 1                  
 (เสนอปี 66)

เพื่อแกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร
 ยาว 1,219 เมตร 
หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่ 4,872
ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร 
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 จ านวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มขึน้

สามารถ
แกไ้ข
ปัญหาถนน
ล่ืน เป็น
หลุมเป็นบ่อ
 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ซอย 8 (ช่วงที่ 3) 
 หมู่ที่ 1 (เสนอป ี66)

เพื่อแกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการกอ่สร้างถนน
 คสล. กว้าง 4 เมตร
 ยาว 383 เมตร 
หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่ 1,532 
ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร 
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มขึน้

สามารถ
แกไ้ข
ปัญหาถนน
ล่ืน เป็น
หลุมเป็นบ่อ
 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ซอยโรงยาง เชื่อม
 ซอยเทยีนราษฎ ์1 ไป 
ซอยเทยีนราษฎ ์2       
  (เสนอป6ี6)

เพื่อแกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการกอ่สร้างถนน   
 คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว420 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเปน็
พื้นที่ 1,680ตาราง
เมตร  (ต่อ)

1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 จ านวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มขึน้

สามารถ
แก้ไขปัญหา
ถนนล่ืน เป็น
หลุมเป็นบ่อ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(ต่อ)
พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ าและลงหนิคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 
เมตร (พร้อมติดต้ัง
ปา้ยโครงการ)

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้แรงสูงและแรงต่ า 
ซ.วังออ้ - คลองมะนาว 
ม.2

เพื่อแกไ้ขปญัหาหลังคา
เรือนที่ไมม่ไีฟฟา้ใช้ 
หรือมไีฟฟา้ใช้แต่การ
จ าหนา่ยไฟอาจไม่
เพยีงพอ

โดยการขยายเขต
ไฟฟา้แรงสูงและแรง
ต่ า ซ.วังออ้ - คลอง
มะนาว ระยะทาง 
3,000 ม. (พร้อม
ติดต้ังปา้ยโครงการ)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวน
ไฟฟ้าที่

ได้รับการ
ขยายเขต

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง/
กฟภ.

7 โครงการขุดสระทุ่งเกร 
หมู่ที่ 2

เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง โดยการขุดลอกสระ
ขนาดกว้าง 46 ม. ยาว
 150 ม.ความลึกเฉล่ีย
 7 เมตร  จ านวน 
6,900 ตร.ม. (พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

1,307,000 1,307,000 1,307,000 1,307,000 1,307,000 จ านวน
สระที่ได้รับ
การขดุลอก

สามารถ
แกไ้ข
ปัญหาภัย
แล้งได้

กองช่าง

97

ที่ ตวัชี้วัด(KPI)โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการกอ่สร้างฝาย
ปากคลองมะนาว ม.3 
ต.ช้างทนู เชื่อม ม.1 ต.
บอ่พลอย

เพื่อแกไ้ขปญัหาการ
ขาดแคลนน้ าส าหรับใช้
ในการเกษตรใหแ้ก่
ราษฎร

โดยการกอ่สร้างฝาย
ปากคลองมะนาว ม.3
 ต.ช้างทนู เชื่อม ม.1 
ต.บอ่พลอย 
รายละเอยีดตามแบบ
แปลนกรมชลประทาน
 (พร้อมติดต้ังปา้ย
โครงการ)

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 จ านวน
ฝายที่
เพิ่มขึน้ 
และจ านวน
เกษตรกร
ผู้ใช้น้ า

สามารถ
แกไ้ข
ปัญหาภัย
แล้งได้

กองช่าง/
กรม

ชลประทาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด(KPI)

98



 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ซอย  11 หมู่ที่ 3

เพื่อแกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,130 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเปน็
พื้นที่ 4,520ตาราง
เมตร  พร้อมลงหนิ
คลุกไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร (พร้อม
ติดต้ังปา้ยโครงการ)

3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 จ านวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มขึน้

สามารถ
แกไ้ข
ปัญหาถนน
ล่ืน เป็น
หลุมเป็นบ่อ
 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก

กองช่าง

10 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้แรงสูงและแรงต่ า 
ขึ้นน้ าตกสลัดได หมู่ที่ 4

เพื่อแกไ้ขปญัหาหลังคา
เรือนที่ไมม่ไีฟฟา้ใช้ 
หรือมไีฟฟา้ใช้แต่การ
จ าหนา่ยไฟอาจไม่
เพยีงพอ

โดยการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าบริเวณขึ้นน้ าตก
สลัดได หมู่ที่ 4 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 
3,000 เมตร (พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวน
ไฟฟ้าที่

ได้รับการ
ขยายเขต

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง/
กฟภ.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟา้แรงสูงและแรงต่ า 
บริเวณเขื่อนล้ินชิ้น หมู่ที่
 4

เพื่อแกไ้ขปญัหาหลังคา
เรือนที่ไมม่ไีฟฟา้ใช้ 
หรือมไีฟฟา้ใช้แต่การ
จ าหนา่ยไฟอาจไม่
เพยีงพอ

โดยการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าบริเวณบริเวณ
เขื่อนล้ินชิ้น  หมู่ที่ 4 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 
1,000 เมตร (พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน
ไฟฟ้าที่

ได้รับการ
ขยายเขต

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง/
กฟภ.

## โครงการซ่อมแซมซ่อม
สร้างผิวถนน ซอย
น้ าตกสลัดได หมู่ที่ 4 
 ต าบลช้างทูน เชื่อม 
ต าบลหนองบอน

เพื่อแกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุที่
เกดิขึน้

โดยการซ่อมแซม
ซ่อมสร้างผิว
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลติกส์ กว้าง 8
 ม. ยาว 500 ม. คิด
เป็นพื้นที่ 4,000 
ตร.ม.(พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ)

1,800,000  -  -  -  - จ านวนถนน
 ที่ได้รับ
การ
ซ่อมแซม

สามารถ
แกไ้ข
ปัญหาถนน
ล่ืน เป็น
หลุมเป็นบ่อ
 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

## โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. ซอย1  เขาสุเทพ
 หมู่ที่ 4

เพื่อแกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และ

โดยการกอ่สร้างถนน
 คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว1,173 ม.   (ต่อ)

3,300,000  -  -  -  - จ านวนถนน
 ที่ได้รับ
การ
ซ่อมแซม

สามารถ
แกไ้ข
ปัญหาถนน
ล่ืน

กองช่าง

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(ต่อ) เพื่อใหป้ระชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็ว

หนา 0.15 ม. คิด
เปน็พื้นที่ 4,692 ตร.
ม. พร้อมลงหนิคลุก
ไหล่ทาง ข้างละ 0.50
 ม.(รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทถ.)

 เปน็หลุม
เปน็บอ่,
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด(KPI)

100

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

14 โครงการกอ่สร้าง
สะพานคลองเซ้ หมู่ที่ 4
 ต.ช้างทนู เชื่อม หมู่ที่ 4
 ต.หนองบอน

เพื่อการพฒันาระบบโล
จิสติกส์การขนส่ง
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และจราจรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โดยการกอ่สร้าง
สะพานเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 7 ม.  ยาว
 12 ม.พร้อมติดต้ัง
ปา้ยโครงการ(ตาม
แบบแปลน อบจ.ตราด)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน
สะพานที่
เพิ่มขึ้นและ
การบริหาร
จัดการ
ระบบขนส่ง
และจราจร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถ
แกป้ญัหา

กองช่าง

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

## โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าและแรงสูง
 ซอย 10 หมู่ที่ 5

เพื่อแกไ้ขปัญหา
หลังคาเรือนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้ หรือมีไฟฟ้า
ใช้แต่การจ าหน่ายไฟ
อาจไม่เพียงพอ

โดยการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าบริเวณ 
ซอย 10 หมู่ที่ 5 
ระยะทางไม่น้อยกว่า
 5,000 เมตร 
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวน
ไฟฟ้าที่

ได้รับการ
ขยายเขต

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง/
กฟภ.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด(KPI)
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 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

## โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ซอย 11 หมู่ที่ 5

เพื่อแกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการกอ่สร้างถนน
 คสล. กว้าง 4 เมตร
 ยาว 770 เมตร 
หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่ 3,080 
ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร 
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จ านวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มขึน้

สามารถ
แกไ้ข
ปัญหาถนน
ล่ืน เป็น
หลุมเป็นบ่อ
 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก

กองช่าง

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด(KPI)
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 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

## โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ซอย 13 หมู่ที่ 5

เพื่อแกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการกอ่สร้างถนน
 คสล. กว้าง 4 เมตร
 ยาว 770 เมตร 
หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นพื้นที่ 3,080 
ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร 
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จ านวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มขึน้

สามารถ
แกไ้ข
ปัญหาถนน
ล่ืน เป็น
หลุมเป็นบ่อ
 ประชาชน
สัญจรไป
มาสะดวก

กองช่าง

18 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ซอย 1 
หมู่ที่ 6

เพื่อแกไ้ขปัญหา
หลังคาเรือนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้ หรือมีไฟฟ้า
ใช้แต่การจ าหน่ายไฟ
อาจไม่เพียงพอ

โดยการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าบริเวณ 
ซอย 1 หมู่ที่ 6 
ระยะทางไม่น้อยกว่า
 3,000 เมตร 
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวน
ไฟฟ้าที่

ได้รับการ
ขยายเขต

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อยา่งทั่วถงึ

กองช่าง/
กฟภ.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

19 โครงการกอ่สร้าง
สะพานคลองมะละกอ 
บริเวณ ซอย 1 หมู่ที่ 6 
ต.ช้างทนู เชื่อมหมู่ที่ 3 
ต.หนองบอน

เพื่อการพฒันาระบบโล
จิสติกส์การขนส่ง
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และแกป้ญัหาน้ าหลาก
ฤดูฝน

โดยการก่อสร้างสะพาน
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
6 ม.  ยาว 20 ม.พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ  
(ตามแบบแปลน 
อบจ.ตราด)  (พร้อม
ติดต้ังปา้ยโครงการ)

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จ านวน
สะพานที่
เพิ่มขึ้นและ
การบริหาร
จัดการระบบ
ขนส่งและ
แก้ปัญหาน้ า
หลากฤดูฝน

สามารถ
แก้ปัญหา

กองช่าง

## โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 6

เพื่อแกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการกอ่สร้างถนน 
คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเปน็
พื้นที่  2,000 ตาราง
เมตร พร้อมลงหนิคลุก
ไหล่ทางขา้งละ 0.50 
เมตร (พร้อมติดต้ังปา้ย
โครงการ)

1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 จ านวนถนน 
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถ
แก้ไขปัญหา
ถนนล่ืน เป็น
หลุมเป็นบ่อ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

รวม 20โครงการ 88,652,000 83,552,000 67,552,000 67,552,000 67,552,000

   1.2 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตวัชี้วัด(KPI)

104



 แบบ ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกบัอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัด :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

1 โครงการขุดลอกสระ
ประปา บริเวณหลัง
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3

เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง โดยการขุดลอกสระ
ประปา บริเวณหลัง
ศาลาประชาคม กว้าง
 77 เมตร ยาว 196 
เมตร ลึกจากระดับ
เดิม 2 เมตร (พร้อม
ติดต้ังปา้ยโครงการ)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนหนา้
ฝายที่ได้รับ
การขุดลอก

สามารถ
แกไ้ขปญัหา
ภยัแล้งได้

กองช่าง

รวม 1 โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
 (พ.ศ.2566-2570)

 แบบ ผ.02/1



แบบ ผ 01/1

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

33    14,142,300      31   13,459,000  24   10,815,002     2     40,000      2     40,000   92    38,496,302  

40,000   92     38,496,302  24    10,815,002     2     40,000       2      

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

ปี 2566 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ปี 2567

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด

ปี 2570 

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจากแผน
หมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

33     14,142,300  31    13,459,000

รวมท้ังส้ิน
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แบบ ผ 01/1

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

33    14,142,300      31   13,459,000  24   10,815,002     2     40,000      2     40,000   92    38,496,302  

40,000   92     38,496,302  24    10,815,002     2     40,000       2      

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

ปี 2566 ปี 2568 ปี 2569 รวม 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ปี 2567

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด

ปี 2570 

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจากแผน
หมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

33     14,142,300  31    13,459,000

รวมท้ังส้ิน



 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

1 โครงการกอ่สร้างท่อ
เหล่ียมระบายน้้า 
(BOX CULVERTS)  
ซอย 4 หมูท่ี ่1

เพือ่แกป้ัญหาน้้าท่วม
ขงัฤดูน้้าหลาก

โดยการกอ่สร้างท่อ
เหล่ียมระบายน้้า 
ขนาด1.8X1.8 
เมตร ยาว 2.7 เมตร
 ชนิด  3 ชอ่งทาง  
บริเวณแยก ซอย 4
 หมูท่ี ่1 (พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

900,000 900,000 900,000  -  - จ้านวน
ระยะทางที่
กอ่สร้างท่อ
ระบายน้้า

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ระบายน้้า

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างถนน
 คสล.ซอย 2/3 หมูท่ี่
 1

เพือ่แกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพือ่ให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
273 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเป็น
พืน้ที ่1,092 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร (พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ)

754,000 754,000  -  -  - จ้านวนถนน
 คสล.ที่
เพิม่ขึ้น

สามารถแกไ้ข
ปัญหาถนนล่ืน
 เป็นหลุมเป็น
บ่อ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชา่ง

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
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 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

3 โครงการกอ่สร้างฝาย
แบบ มข 2527 
บริเวณคลองครีพหมู่
ที1่ จดุที ่1

เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใชใ้นการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย 
คสล. บริเวณ คลองค
รีพ หมู่ที ่1 (จุดที ่1 
บริเวณสวนนายส้ารวย
 มิสโรจน์) กวา้ง 10 
เมตร สันฝายสูง  1 
เมตร (ตามแบบ มข
2527) พร้อมขุด
ลอกหน้าฝาย(พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

590,000 590,000 590,000  -  - จ้านวน
ฝายที่
เพิม่ขึ้น 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใชน้้้า

สามารถแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างฝาย
 แบบ มข 2527  
บริเวณคลองครีพ 
หมูท่ี ่1 จดุที ่2

เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใชใ้นการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย 
คสล. บริเวณ คลองค
รีพ หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2 
บริเวณสวนนางวันเพญ็
 สังข์ทอง) กว้าง 8 
เมตร สันฝายสูง 1 
เมตร (ตามแบบ มข
2527) พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย (พร้อมติดต้ัง
ปา้ยโครงการ)

520,000 520,000 520,000  -  - จ้านวน
ฝายที่
เพิม่ขึ้น 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใชน้้้า

สามารถแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
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 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

5 โครงการติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ บริเวณ
หน้าซอย 4 (ประปา)
      หมูท่ี ่1

เพือ่ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรชว่งกลางคืน

โดยการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสวา่งพร้อมสาย
พาดดับ บริเวณหน้า
ซอย 4 (ประปา)หมู่ที่
 1 ระยะทาง 700 
เมตร (พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ)

250,000 250,000  -  -  - จ้านวน
ซอยที่
ได้รับการ
ติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ชว่งเวลา
กลางคืน

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้าง 
ถนน คสล. ซอย 3 
เชื่อม ซอย 2 ม.1

เพือ่แก้ไขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อและ
เพือ่ให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็ว

โดยการก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 
 15 ม. หนา 0.15 ม.
 คิดเปน็พื้นที่ 52 ตร.
ม.และลงหนิคลุกไหล่
ทาง

57,000  -  -  -  - จ้านวนถนน
 คสล.ที่
เพิม่ขึ้น

สามารถแก้ไข
ปัญหาถนนล่ืน 
เป็นหลุมเป็น
บ่อ ประชาชน
สัญจรสะดวก

กองชา่ง

7 โครงการกอ่สร้าง
ฝายน้้าล้น บริเวณ
คลองชะโมะ หมูท่ี ่1

เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใชใ้นการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย
น้้าล้น คสล.ชะโมะ 
กวา้ง 4 ม. ยาว 15 
ม. สูง 2.5 ม. 
ระยะทางไม่น้อยกวา่ 
300 ม. พร้อมขุด
ลอกหน้าฝาย (พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

700,000 700,000 700,000  -  - จ้านวน
ฝายที่
เพิม่ขึ้น 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใชน้้้า

สามารถแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
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 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

8 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ซอยเขา
เกาะชู้ หมูท่ี ่1        
      (เสนอใหม่ปี 66)

เพือ่แกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และน้้าท่วมขงั

 โดยการปรับปรุง
ถนนลูกรัง กวา้ง.4.ม.
ยาว 1,090 ม. 
พร้อมวางท่อระบาย
น้้าขนาด0.6ม. 
จ้านวน 2 จุด (พร้อม
ติดต้ังปา้ยโครงการ)

400,000 400,000 400,000  -  - ถนนลูกรังที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
และวางท่อ
ระบายน้้า

สามารถแกไ้ข
ปัญหาถนนล่ืน
 เป็นหลุมเป็น
บ่อ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชา่ง

9 โครงการก่อสร้างฝาย
น้้าล้น บริเวณคลองค
รีพ หมู่ที ่2

เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใชใ้นการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย
น้้าล้น คสล.ชะโมะ 
กวา้ง 12 ม. ยาว 10
 ม. ลึก 3 ม. พร้อม
ขุดลอกหน้าฝาย
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

450,000 450,000  -  -  - จ้านวน
ฝายที่
เพิม่ขึ้น 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใชน้้้า

สามารถแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองชา่ง

## โครงการกอ่สร้าง 
คสล.ซอยบ่อทรัพย ์
(ชว่งที ่2) หมูท่ี ่2    
 (เสนอใหม่ปี 66)

เพือ่แกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพือ่ให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการกอ่สร้างถนน 
คสล. กว้าง 4 ม. ยาว  
80 ม. หนา 0.15 ม. 
คิดเปน็พื้นที่ 320 ตร.ม.
 และลงหนิคลุกไหล่ทาง
ขา้งละ 0.50 เมตร 
(พร้อมติดต้ังปา้ย
โครงการ)

230,000 230,000 230,000  -  - จ้านวนถนน
 คสล.ที่
เพิม่ขึ้น

สามารถแก้ไข
ปัญหาถนนล่ืน 
เป็นหลุมเป็น
บ่อ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
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 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

## โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ซอยนา
รอด     หมูท่ี ่2      
          (เสนอใหม่ปี
 66)

เพือ่แกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และน้้าท่วมขงั

 โดยการปรับปรุง
ถนนลูกรัง กว้าง 5 
ม.ยาว 360 ม. 
พร้อมวางท่อระบาย
น้้าขนาดศูนยก์ลาง 
0.60 ม.จ้านวน 1
จดุและลงหินคลุก 
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

200,000 200,000 200,000  -  - ถนนลูกรังที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
และวางท่อ
ระบายน้้า

สามารถแกไ้ข
ปัญหาถนนล่ืน
 เป็นหลุมเป็น
บ่อ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชา่ง

## โครงการกอ่สร้างฝาย
แบบ มข 2527 
บริเวณคลองไกย่า่ง 
หมูท่ี ่3 จดุที ่1       
  (เสนอใหม่ปี 66)

เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใชใ้นการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย 
คสล. บริเวณ ไก่ย่าง 
หมู่ที่ 3 (จุดที่ 1 
บริเวณสวนนายศุภกร 
กรองทอง) กว้าง 12 
เมตร สันฝายสูง 1 
เมตร ตามแบบ มข
2527 พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย (ติดต้ังปา้ย
โครงการ)

900,000 900,000 900,000  -  - จ้านวน
ฝายที่
เพิม่ขึ้น 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใชน้้้า

สามารถแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

## โครงการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสวา่งพร้อมสาย
พาดดับ บริเวณต้น ซ.
วดัช้างทูน   ม.2 - ซ.5
  ม.3    (เสนอใหม่ปี
66)

เพือ่ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรชว่งกลางคืน

โดยการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ บริเวณต้น ซ.
วัดช้างทนู   ม.2 - ซ.5
 ม.3 ระยะทาง 1,760
 เมตร (พร้อมติดต้ังปา้ย
โครงการ)

300,000 300,000 300,000  -  - จ้านวน
ซอยที่
ได้รับการ
ติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ชว่งเวลา
กลางคืน

กองชา่ง

## โครงการกอ่สร้างฝาย
แบบ มข 2527 
บริเวณคลองไกย่า่ง 
หมูท่ี ่3 จดุที ่2       
(เสนอใหม่ปี 66)

เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใชใ้นการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการกอ่สร้างฝาย
 คสล. บริเวณ ไกย่า่ง
 หมูท่ี ่3 (จดุที ่2 
บริเวณสวนนาย
อนุชา แกล้วกล้า) 
กว้าง 10เมตร สัน
ฝายสูง 1 เมตร 
ตามแบบ มข2527 
  พร้อมขดุลอกหน้า
ฝาย (พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ)

750,000 750,000 750,000  -  - จ้านวน
ฝายที่
เพิม่ขึ้น 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใชน้้้า

สามารถแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
## โครงการติดต้ังโคม

ไฟส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ บริเวณ
ซอย 7 (ทางขึ้นวัด
หนองแฟบ) หมูท่ี ่3

เพือ่ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรชว่งกลางคืน

โดยการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับและสวิทช์
ควบคุม  บริเวณซอย
 7(ทางขึ้นวัดหนอง
แฟบ) หมูท่ี ่3  
ระยะทาง 330 เมตร

60,000 60,000  -  -  - จ้านวน
ซอยที่
ได้รับการ
ติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ชว่งเวลา
กลางคืน

กองชา่ง

## โครงการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสวา่งพร้อมสาย
พาดดับ บริเวณต้น ซ.
5 ซ.5  ม.3 - สะพาน
ท่าโมคลา

เพือ่ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรชว่งกลางคืน

โดยการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสว่างพร้อมสาย
พาดดับ บริเวณต้น ซ.5
 ม.3 -สะพานทา่โม
คลาระยะทาง 480 
เมตร (พร้อมติดต้ังปา้ย
โครงการ)

100,000 100,000 100,000  -  - จ้านวน
ซอยที่
ได้รับการ
ติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ชว่งเวลา
กลางคืน

กองชา่ง

## โครงการฝังท่อ PVC 
ซอย 8 หมูท่ี ่4

เพือ่แกป้ัญหาภัยแล้ง โดยการฝังทอ่ PVC 
ขนาด 3 นิ้วจากจาก
คลองโมคลา-คลองไก่
ย่าง ระยะทาง 800
เมตร  (พร้อมติดต้ังปา้ย
โครงการ)

305,000 305,000 305,000  -  - จ้านวน
ระยะทางที่
ฝ่ังท่อ

สามารถแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
## โครงการกอ่สร้างง

ฝายแบบ มข 2527
 บริเวณ คลองเซ้ หมู่
ที ่4 จดุที ่2

เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใชใ้นการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการกอ่สร้างฝาย
 คสล. บริเวณ คลอง
เซ้ หมู่ที่ 4 (จดุที่ 2 
จากสะพานคลองเซ้
ขึน้ไป) ระยะทาง 
800 เมตร (ตามแบบ
 มข2527) พร้อม
ขดุลอกหน้าฝาย 
(ติดต้ังป้ายโครงการ)

600,000 600,000  -  -  - จ้านวนฝายที่
เพิม่ขึ้น และ
จ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใช้น้้า

สามารถแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองชา่ง

## โครงการขยายถนน 
คสล.ซอย4-ซอย5     
หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

โดยการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 1 เมตร ยาว 
1,112 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเป็น
พืน้ที ่1,112ตาราง
เมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทาง 0.50 
เมตร  (ติดต้ังป้าย
โครงการ)

920,000 920,000 920,000  -  - จ้านวนถนน
 คสล.ที่
เพิม่ขึ้น

สามารถแก้ไข
ปัญหาถนนล่ืน 
เป็นหลุมเป็น
บ่อ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
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 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
## โครงการปรับปรุง

ระบบประปา หมูท่ี ่4
เพือ่ปรับปรุงระบบ
ผลิตน้้า เพือ่การ
อปุโภคและบริโภคให้
ทัว่ถงึและเพียงพอใน
เขตพืน้ทีรั่บผิดชอบ

โดยการติดต้ังมิเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 15 
แอมป์  ติดต้ังปั๊ม
มอเตอร์ ขนาด 2 
แรง จ้านวน 2 ตัว 
พร้อมอุปกรณ์  พร้อม
เชื่อมต่อระบบวาง
จา่ยน้า้ ขนาด 3 นิ้ว 
ระยะทาง 1,744 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

626,300  -  -  -  - ร้อยละ
ประชาชน
มีน้้าอปุโภค
เพิม่ขึ้น

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน้้า
อปุโภคบริโภค

กองชา่ง

## โครงการกอ่สร้างท่อ
เหล่ียมระบายน้้า 
(BOX CULVERTS)  
ซอย 8 น้อมเจริญ 
หมูท่ี ่4  (เสนอใหม่ปี
 66)

เพือ่แกป้ัญหาน้้าท่วม
ขงั ฤดูน้้าหลาก

โดยการกอ่สร้างท่อ
เหล่ียมระบายน้้า 
ขนาด1.8X1.8 
เมตร ยาว 8 เมตร 
จ้านวน 2 ชอ่ง ซอย
 8 น้อมเจริญ หมูท่ี่
 4  (พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ)

600,000 600,000 600,000  -  - จ้านวน
ระยะทางที่
กอ่สร้างท่อ
ระบายน้้า

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ระบายน้้า

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)
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 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
## โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ซอย 2 (ซ.ธงชัย
ราษฎ์พัฒนา) หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ

โดยการก่อสร้างถนน 
คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 
 460 ม. หนา 0.15 
ม. คิดเป็นพืน้ที ่
1,380 ตร.ม. และลง
หินคลุกไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร (พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

980,000 980,000 980,000  -  - จ้านวนถนน
 คสล.ที่
เพิม่ขึ้น

สามารถแกไ้ข
ปญัหาถนนล่ืน 
เปน็หลุมเปน็บอ่
 ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชา่ง

## โครงการกอ่สร้างฝาย
แบบ มข 2527 
คลองชะโมะ บริเวณ
สระหนองไม้หอม 
หมูท่ี ่5  (เสนอใหม่ปี
 66)

เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าส้าหรับ
ใชใ้นการเกษตรให้แก่
ราษฎร

 โดยการก่อสร้างฝาย 
คสล.คลองชะโมะ 
บริเวณสระหนองไม้
หอม หมู่ที่ 5 กว้าง 6 
เมตร สันฝายสูง 1 
เมตร (ตามแบบ มข
2527) พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย (ติดต้ังปา้ย
โครงการ)

450,000 450,000 450,000  -  - จ้านวน
ฝายที่
เพิม่ขึ้น 
และจ้านวน
เกษตรกร
ผู้ใชน้้้า

สามารถแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองชา่ง

## โครงการฝังท่อ PVC
จากคลองครีพ-เขาดิน
ด้าจุดสระกลาง
หมู่บ้านหมู.่5  (เสนอ
ใหม่ปี 66)

เพื่อแก้ปญัหาภยัแล้ง โดยการฝังทอ่ PVC 
ขนาด 4 นิ้ว จากคลองค
รีพ-เขาดินด้าจดุสระ
กลางหมู่บา้นระยะทาง 
1,660 เมตร(พร้อม
ติดต้ังปา้ยโครงการ)

350,000 350,000 350,000  -  - จ้านวน
ระยะทางที่
ฝ่ังท่อ

สามารถแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง
ได้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมการโยธา
เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
## โครงการติดต้ังโคม

ไฟส่องสว่างพร้อม
สายพาดดับ บริเวณ
ทางแยก ซอย1,ซอย
 2 หมูท่ี ่6 (เสนอ
ใหม่ปี 66)

เพือ่ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรชว่งกลางคืน

โดยการติดต้ังโคมไฟ
ส่องสวา่งพร้อมสาย
พาดดับ ซอย 1 
ระยะทาง 345 เมตร
 ซอย 2 ระยะทาง
878 เมตร (พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ)

250,000 250,000 250,000  -  - จ้านวน
ซอยที่
ได้รับการ
ติดต้ังโคม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
ชว่งเวลา
กลางคืน

กองชา่ง

## โครงการกอ่สร้าง 
คสล. แยกซอย 2 
หมูท่ี ่6 (เสนอใหม่ปี
 66)

เพือ่แกไ้ขปัญหาถนน
ล่ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และเพือ่ให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

โดยการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเป็น
พืน้ที ่1,000 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร (พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ)

690,000 690,000 690,000  -  - จ้านวนถนน
 คสล.ที่
เพิม่ขึ้น

สามารถแกไ้ข
ปัญหาถนนล่ืน
 เป็นหลุมเป็น
บ่อ 
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชา่ง

รวม 26 โครงการ 12,932,300 12,249,000 10,135,000 0 0
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
1 โครงการขดุลอก

คลองวังออ้ - คลอง
ชะโมะ หมูท่ี ่2

เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดลอกคลอง
วงัอ้อ-คลองชะโมะ 
ระยะทาง 250 เมตร
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

200,000 200,000 200,000  -  - จ้านวนหน้า
ฝายทีไ่ด้รับ
การขุดลอก

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้

กองชา่ง

2 โครงการขุดลอกคลอง
 บริเวณหน้าเขื่อนล้ิน
ชิ้น หมู่ที ่4

เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดลอกคลอง 
บริเวณหน้าเขื่อนล้ิน
ชิ้น หมู่ที ่4  กวา้ง 10
 เมตร ยาว500 เมตร
 ความลึกเฉล่ีย
ประมาณ 4 เมตร
(พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ)

400,000 400,000 400,000  -  - จ้านวนหน้า
ฝายทีไ่ด้รับ
การขุดลอก

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้

กองชา่ง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

3 โครงการขุดลอกคลอง
ชะโมะ หมู่ที ่5

เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  โดยการขุดลอกคลอง
ต้ังแต่ต้นคลองเปน็ต้น
ไป ขนาดกว้าง  3 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ลึกจากระดับเดิม 1 
เมตร ทั้ง 2 ฝ่ัง

80,000 80,000  -  -  - จ้านวนหน้า
ฝายทีไ่ด้รับ
การขุดลอก

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้

กองชา่ง

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
4 โครงการขุดลอกคลอง

ชะโมะ บริเวณสวน
นายบุญเทียน แกล้ว
กล้า หมู่ที ่1 (เสนอ
ใหม่ปี 66)

เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  โดยการขุดลอกคลอง
ต้ังแต่ต้นคลองเปน็ต้น
ไป ขนาดกว้าง  3 
เมตร ยาว 230 เมตร 
ลึกจากระดับเดิม 1 
เมตร ทั้ง 2 ฝ่ัง

40,000 40,000 40,000  -  - จ้านวนหน้า
ฝายทีไ่ด้รับ
การขุดลอก

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้

กองชา่ง

รวม  4 โครงการ 720,000 720,000 640,000 0 0

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.3  แผนงานเคชะชมุชน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต้่าบริเวณ
ซอยท่าโมคคลา หมู่ที ่2

เพือ่แกไ้ขปัญหา
หลังคาเรือนทีไ่ม่มี
ไฟฟ้าใช ้หรือมีไฟฟ้า
ใชแ้ต่การจ้าหน่ายไฟ
อาจไม่เพียงพอ

โดยการขยายเขตระบบ
จ้าหนา่ยไฟฟา้ และ
ติดต้ังหมอ้แปลง 3 เฟส
 บริเวณซอยทา่โมคคลา
 หมู่ที่ 2 ระยะทาง 150
 เมตร(พร้อมติดต้ังปา้ย
โครงการ)

450,000 450,000  -  -  - จ้านวน
ไฟฟ้าที่

ได้รับการ
ขยายเขต

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถงึ

กองชา่ง/
กฟภ.

รวม 1 โครงการ 450,000 450,000  -  -  -

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัด :  ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์ด้าน การจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการแก้ไข
ช่วยเหลือปญัหาช้างปา่

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบปญัหาช้างปา่
มากิน/ท้าลาย พนัธุพ์ชื 
และผลไม้ทางการเกษตร

จดัเวรยามเฝ้าระวังโดย
ท้าเปน็ค้าส่ังฯอยู่เวรยาม
 เชน่ สนบัสนนุค่าอาหาร
 , กาแฟ ฯลฯ สนบัสนนุ
วัสดุ เชน่ ไฟสปอร์ตไลท์
 ไฟฉาย ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
จากปญัหาช้าง
ปา่มากขึน้

ส้านักปลัด

รวม 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ใหม้ีความอุดมสมบรูณ์ และใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ยืน 


ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัด :   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว

5.ยุทธศาสตร์ด้าน  การบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1.1 แผนงานการเกษตร

119
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ัด(KPI)



 แบบ ผ 02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ทีเ่ติบโตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 


ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั :  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารสว่นต าบลชา้งทูน อ าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568 (บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1 โครงการบริหารจัดการ

ขยะภายในต้าบล
เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
พื้นที่ต้าบลช้างทนูได้
ตระหนักถึงการจัดการ
ขยะที่เหมาะสม

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต้าบลช้างทนูทกุ
ครัวเรือนเข้าใจวิธีการ
จัดการขยะที่เหมาะสม

20,000 50,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
กิจกรรมที่ได้
ด้าเนินการ

ประชาชนใน
เขตพื้นที่ต้าบล
ช้างทนูมีวิธีการ
จัดการขยะที่
เหมาะสม

ส้านักปลัด

รวม 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
120

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชีว้ัด(KPI)



บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

 แบบ ผ.03



แบบ ผ.03

หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส ำหรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน
และบริกำร
ประชำชนทีม่ำ
ขอรับบริกำร
ห้องประชุม

 จัดซ้ือถังต้มน้ ำร้อน
ไฟฟำ้ จ ำนวน 1 ตัว
ขนำด 10 ลิตร วัสดุ
ผลิตจำกสเตนเลส 
ปรับอุณหภมูิได้ต้ังแต่
 30-100 องศำ
เซลเซียส ระบบตัดไฟ
เมื่อน้ ำเดือดมำก 
ได้รับมำตรฐำน มอก.

2,700  -  -  -  - ส ำนักปลัด

ส ำหรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน
และจัดแต่งพุม่
ไม้ในงำน
สำธำรณะ

จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่ง  
 พุ่มไม้ ชนิด
เคร่ืองยนต์แบบมือถือ
 ขนำด 22 นิ้ว ใช้
เคร่ืองเบนซิน 1 สูบ 
2 จังหวะ เคร่ืองยนต์
ขนำดไม่น้อยกวำ่ 0.8
 แรงม้ำ ใบมีดตัด
สำมำรถใช้ได้ 2 ด้ำน
(รำยละเอียดและรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ปี 
ธ.ค.2563)

11,000  -  -  -  - ส ำนักปลัด

ที่ แผนงาน

         เปา้หมาย   
      (ผลผลติของ

ครภุณัฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1 แผนงำน 
บริหำรงำนทัว่ไป

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ค่ำครุภัณฑ์ 
ทีดิ่น และ
ส่ิงก่อสร้ำง

ครุภัณฑ์งำนบ้ำน
งำนครัว



แบบ ผ.03

หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน

         เปา้หมาย   
      (ผลผลติของ

ครภุณัฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่

ส ำหรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน
และบริกำร
ประชำชนทีม่ำ
ขอรับบริกำร
ห้องประชุม

 จัดซ้ือเคร่ือง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA ขนำด 
4,000ANSI 
Lumens จ ำนวน 1 
เคร่ือง (รำยละเอียด
และรำคำมำตรฐำน
ครุภณัฑ์ปี ธ.ค.2563)

 -  - 33,600     -  - ส ำนักปลัด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ
และวทิยุ

ส ำหรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน
ประชำสัมพันธ์
เพือ่บริกำร
สำธำรณะ

จัดซ้ือชุดเคร่ือง
ขยำยเสียงและ
ล ำโพงส ำหรับติดรถ
ประชำสัมพันธ์ ใน
ชุดประกอบด้วย 
เคร่ืองขยำยเสียง 
ระบบ 
bluetooth/USB/M
P3 ACC220V 1 
ตัว/(ต่อ)

12,000  -  -  -  - ส ำนักปลัด

121

แผนงำน 
บริหำรงำนทัว่ไป

ค่ำครุภัณฑ์ 
ทีดิ่น และ
ส่ิงก่อสร้ำง

2



แบบ ผ.03

หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน

         เปา้หมาย   
      (ผลผลติของ

ครภุณัฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ไมค์โครโฟนไร้สาย 
ระบบความถ่ีUHF 1 
ตัว/ล าโพง 100 
วัตต์ฮอร์นกันน  า
พร้อมขาแขวน 4 ตัว/
 รวมสายล าโพง 
อุปกรณ์ติดตั งอ่ืนๆ
และค่าติดตั ง

3 แผนงำน 
บริหำรงำนทัว่ไป

ค่ำครุภัณฑ์ 
ทีดิ่น และ
ส่ิงก่อสร้ำง

ครุภัณฑ์งำนบ้ำน
งำนครัว

ส ำหรับใช้ใน
กำรบริกำร
สำธำรณะและ
ประชำสัมพันธ์
ผู้ติดต่อรำชกำร

จำ้งเหมำจดัท ำตู้โชว์
จ ำนวน 1 ตู้ ขนำด
กวำ้งไมน่อ้ยกวำ่ X 2
 เมตร ยำวไมน่อ้ย
กวำ่ 2 เมตร (ขนำด
ปรับเปล่ียนตำม
พืน้ทีท่ีต้ั่งโชว์)

39,000

123
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แบบ ผ.03

หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ แผนงาน

         เปา้หมาย   
      (ผลผลติของ

ครภุณัฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างทูน อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

5 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพือ่ใช้
ปฏิบัติงำนและ
บริกำร
สำธำรณะ ตำม
กิจกรรม
สำธำรณะ เพือ่
ประชำชนได้ใช้
และรับ
ประโยนชน์

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส ำนัก
ปลัดฯ

รวม 2,464,700 2,400,000     2,433,600 2,400,000 2,400,000

124

 จัดหำรถขยะ 
ขนำด 6 ตัน 6ล้อ 
ปริมำตรกระบอก
สูบ ไม่ต่ ำกวำ่
6,000 ซีซี หรือ
ก ำลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ำกวำ่ 
170 กิโลวตัต์ 
แบบอัดท้ำย 
จ ำนวน 1 คัน  
(ตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
ธ.ค. ปี พ.ศ.2563)
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ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
น าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม   
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 

การติดตามและประเมนิผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของที่ดนิ ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การนบัถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  

๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้    

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕65 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการ
บริหารราชการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล ้า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท้าแผนการ
ด้าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด้าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... 
+ 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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(4.4.๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัย

แล้ง  วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

(๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อ
ชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิด
ขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  
ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคน
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้
น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งแนวทางการป้องกัน  โดย
การลงพ้ืนที่ค้นหา  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด     

(4.4.2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่

๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้ า
แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป   
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ 
 

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


