
แผนพฒันาแผนพฒันาท้องถินท้องถิน
พพ..ศศ.. ๒๕๖๑๒๕๖๑ –– ๒๕๖๕๒๕๖๕

ฉบบัที ๑/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตาํบลช้างทนูองค์การบริหารส่วนตาํบลช้างทนู
อาํเภอ บ่อไร่   จังหวัด ตราดอาํเภอ บ่อไร่   จังหวัด ตราด

แผนพฒันาแผนพฒันาท้องถินท้องถิน
พพ..ศศ.. ๒๕๖๑๒๕๖๑ –– ๒๕๖๕๒๕๖๕

ฉบบัที ๑/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตาํบลช้างทนูองค์การบริหารส่วนตาํบลช้างทนู
อาํเภอ บ่อไร่   จังหวัด ตราดอาํเภอ บ่อไร่   จังหวัด ตราด

แผนพฒันาแผนพฒันาท้องถินท้องถิน
พพ..ศศ.. ๒๕๖๑๒๕๖๑ –– ๒๕๖๕๒๕๖๕

ฉบบัที ๑/๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตาํบลช้างทนูองค์การบริหารส่วนตาํบลช้างทนู
อาํเภอ บ่อไร่   จังหวัด ตราดอาํเภอ บ่อไร่   จังหวัด ตราด



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

เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564
องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร  จังหวัดตราด

ดวย องคการบริหารสวนตําบลชางทูน ไดจ ัดทําแผนพัฒนาทอง ถิ่น (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564 อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561
ความวา

ขอ 24 ความวา “ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ
รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช
และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน”

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

จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายเกษม  ม่ันคง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลชางทูน



บันทึกหลักการและเหตุผล

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

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลชางทูน  มีความจําเปนในการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน  เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณ
ปจจุบันตามภารกิจและอํานาจหนาท่ี  และเพ่ือเปนการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน  ท้ังนี้
เพ่ือนําไปใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆตามระเบียบกฎหมาย
ตอไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดใหทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือ
เปนแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน  โดยแผนพัฒนาทองถ่ินสํามารถแกไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปนและความเหมาะสม  โดยเปนไปตามระเบียบนี้

ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช”

ขอ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงให
สภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 ดวย

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบฯ และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบลชางทูน จึงไดแกไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือ
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564

************************
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แบบ ผ 01

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  -  -  -  -  -  - 3 293,000 10 4,586,000 13 4,879,000

 -  -  -  -  -  - 3 293,000 10 4,586,000 13 4,879,000

1.1 แผนงานการศึกษา  -  -  -  -  -  -  -  - 1 10,000 1 10,000
 -  -  -  -  -  -  -  - 1 10,000 1 10,000

1.1แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  -  -  -  -  -  - 3 340,000 4 1,040,000 7 1,380,000
 -  -  -  -  -  - 3 340,000 4 1,040,000 7 1,380,000

 -  -  -  - 6 633,000 15 5,636,000 21 6,269,000

6. ยุทธศาสตรดาน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถ่ิน

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รวม

ป 2561 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ป

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

ป 2562

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร  จังหวัดตราด
ป 2565

  -1-

รวม
รวมท้ังส้ิน

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการทองเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคาชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

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

1 โครงการกอสรางฝาย
 คสล. บริเวณคลอง
ครีพ  หมูที่ 1
(บริเวณสวนนาย
สํารวย มิสโรจน)

เพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนนํ้า
สําหรับใชใน
การเกษตรใหแก
ราษฎร

  -โดยการกอสรางฝาย
คสล. บริเวณ คลองครีพ
 หมูที่ 1 (บริเวณสวน
นายสํารวย มิสโรจน)
กวาง 10 เมตร สันฝาย
สูง 1 เมตร (ตามแบบ
มข2527) พรอมขุด
ลอกหนาฝายและติดตั้ง
ปางโครงการ

 -  -  -  - 584,000 จํานวน
ฝายที่
เพิ่มขึ้น
และจํานวน
เกษตรกร
ผูใชนํ้า

สามารถแกไข
ปญหาภัยแลงได

กองชาง

2 โครงการกอสรางฝาย
คสล. บริเวณคลอง
ครีพ  หมูที่ 1 (บริเวณ
สวนนางวันเพ็ญ สังข
ทอง

เพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนนํ้า
สําหรับใชใน
การเกษตรใหแก
ราษฎร

  -โดยการกอสรางฝาย
คสล. บริเวณ คลองครีพ
 หมูที่ 1 (บริเวณสวน
นางวันเพ็ญ สังขทอง)
กวาง 8 เมตร สันฝายสูง
 1 เมตร (ตามแบบ มข
2527) พรอมขุดลอก
หนาฝายและติดตั้งปาง
โครงการ

 -  -  -  - 504,000 จํานวน
ฝายที่
เพิ่มขึ้น
และจํานวน
เกษตรกร
ผูใชนํ้า

สามารถแกไข
ปญหาภัยแลงได

กองชาง

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑/๒๕๖4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด(KPI)

 -2-



1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

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

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด(KPI)

3 โครงการติดตั้งโคมไฟ
สองสวางพรอมสายพาด
ดับ บริเวณหนาซอย 4
(ประปา) หมูที่ 1

เพื่อประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรชวงกลางคืน

 -โดยการติดตั้งโคมไฟ
สองสวางพรอมสาย
พาดดับ บริเวณหนา
ซอย 4 (ประปา)
หมูที่ 1 ระยะทาง 700
 เมตร

 -  -  - 200,000 200,000 จํานวน
ซอยที่
ไดรับการ
ติดต้ังโคม
ไฟสองสวาง

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ชวงเวลากลางคืน

กองชาง

4 โครงการขยายไฟฟา
แรงตํ่า บริเวณซอยวัง
ออ-ซอยบอทรัพย
หมูที่ 2

 เพื่อแกไขปญหา
ครัวเรือนที่ไมมี
ไฟฟาใชหรือมีไฟฟา
ใชแตการจําหนาย
ไฟอาจไมเพียงพอ

    -โดยการขยายเขต
ระบบจําหนายไฟฟา
บริเวณซอยวังออ-ซอย
บอทรัพย  หมูที่ 2
ระยะทาง 310 เมตร
(ตามแบบและแผนผัง
การไฟฟาสวนภูมิภาค)

 -  -  - 93,000
(อุดหนุน

สวน
ราชการ)
(คางจาย
การไฟฟา
50%)

93,000
(อุดหนุน

สวน
ราชการ)
(คางจาย
การไฟฟา
50%)

จํานวน
ไฟฟาที่
ไดรับการ
ขยายเขต

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอย 2 หมูที่ 2
(ชวงที่ 2)

เพื่อแกไขปญหาถนน
ลื่นเปนหลุมเปนบอ
และเพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมา
สะดวกและรวดเร็ว

 -โดยการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
 4 เมตร ยาวเมตร 200
หนา 0.15 เมตร คิดเปน
พื้นที่ 800 ตารางเมตร
พรอมลงหินคลุกไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร
(พรอมติดต้ังปายโครงการ)

 -  -  -  - 545,000 จํานวน
ถนน คสล.
ที่เพิ่มขึ้น

สามารถแกไข
ปญหาถนนให
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

 -3-



1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

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

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด(KPI)

6 โครงการกอสรางถนน
คสล.ซอย 3 หมูที่ 3

เพื่อแกไขปญหาถนน
ลื่นเปนหลุมเปนบอ
และเพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมา
สะดวกและรวดเร็ว

 -โดยการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 4 เมตร ยาว
290 เมตร หนา 0.15
เมตร คิดเปนพื้นที่
1,160 ตารางเมตร
พรอมลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร
(พรอมติดตั้งปาย
โครงการ)

 -  -  -  - 790,000 จํานวน
ถนน คสล.
ที่เพิ่มขึ้น

สามารถแกไข
ปญหาถนนให
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

7 โครงการติดตั้งโคมไฟ
สองสวางพรอมสายพาด
ดับ บริเวณซอย 7 (ทาง
ขึ้นวัดหนองแฟบ) หมูที่ 3

เพื่อประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรชวงกลางคืน

 -โดยการติดตั้งโคมไฟ
สองสวางพรอมสาย
พาดดับและสวิทช
ควบคุม  บริเวณซอย
7(ทางขึ้นวัดหนองแฟบ)
 หมูที่ 3 ระยะทาง
330 เมตร

 -  -  -  - 60,000 จํานวน
ซอยที่
ไดรับการ
ติดต้ังโคม
ไฟสองสวาง

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ชวงเวลากลางคืน

กองชาง

 -4-



1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

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

งบประมาณและที่ผานมาที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด(KPI)

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่าบริเวณ
ซอยทาโมคคลา
 หมูที่ 2

 เพื่อแกไขปญหา
ครัวเรือนที่ไมมี
ไฟฟาใชหรือมีไฟฟา
ใชแตการจําหนาย
ไฟอาจไมเพียงพอ

  -โดยการขยายเขต
ระบบจําหนายไฟฟา
และติดตั้งหมอแปลง 3
เฟส บริเวณซอยทาโมค
คลา หมูที่ 2 ระยะทาง
 150 เมตร (ตามแบบ
และแผนผังการไฟฟา
สวนภูมิภาค)

 -  -  -  - 480,000
(อุดหนุน
สวน

ราชการ)

จํานวน
ไฟฟาที่
ไดรับการ
ขยายเขต

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

9 โครงการขุดลอกหนา
ฝายคลองไก หมูที่ 4

เพื่อแกปญหาภัย
แลงเพิ่มพื้นที่แหลง
นํ้าสาธารณะ และ
เปนพัฒนาแหลงนํ้า
เพื่อการอนุรักษ

 - โดยการขุดลอกคลอง
 ขนาดกวาง 16 เมตร
ยาว 800 เมตร ลึกจาก
ระดับเดิม 2 เมตร ทั้ง 2
 ฝง พรอมติดตั้งปาย
โครงการ

 -  -  -  - 880,000 จํานวน
ฝายที่
ไดรับการ
ขุดลอก

เกษตรกรมีนํ้า
ใชทํา
การเกษตร
เพียงพอ

กองชาง

รวม 10 โครงการ  -  -  -  -  -  - 4,586,000  -  -  -

 -5-

10 โครงการขุดลอกคลอง
ชะโมะ หมูที่ 5

เพื่อแกปญหาภัย
แลงเพิ่มพื้นที่แหลง
นํ้าสาธารณะ และ
เปนพัฒนาแหลงนํ้า
เพื่อการอนุรักษ

 - โดยการขุดลอกคลอง
ต้ังแตตนคลองเปนตนไป
 ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 300 เมตร ลึกจาก
ระดับเดิม 1 เมตร ท้ัง 2
 ฝง พรอมติดต้ังปาย
โครงการ

 -  - กองชาง -  - 450,000 จํานวน
ฝายที่
ไดรับการ
ขุดลอก

เกษตรกรมีนํ้า
ใชทํา
การเกษตร
เพียงพอ



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และชุมชนเขมแข็งดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยางย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถิ่น

6.ยุทธศาสตรดาน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 แผนงานการศึกษา

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

1 อุดหนุนโครงการ
สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการเรียนรู
เด็ก นักเรียน และ
เยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารเพื่อสนอง
พระราชดําริสมเด็จ
พระขนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อแกไขปญหาเด็ก
นักเรียนในถิ่น
ทุรกันดารที่อานไมออก
เขียนไมไดใหมีการ
พัฒนาทักษะเพิ่มเติม
จากหองเรียนให
สามารถอานออกเขียน
ได

 -โดยการตั้ง
งบประมาณและเบิก
จายเงินอุดหนุนของ
อปท (ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว3996 ลว
 25 ธ.ค.63 และ
หนังสือที่ ตร 0023.5/
ว391 ลว 11 ม.ค.64

 -  -  -  - 10,000 จํานวนเด็ก
นักเรียนชั้น
ประถม
ศึกษา ปที่
1-6 สามารถ
อานออกและ
เขียนหนังสือ
ภาษาไทยได

สามารถแกไข
ปญหาเด็ก
นักเรียนในถิ่น
ทุรกันดารที่
อานไมออก
เขียนไมได

กอง
การศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ  -  - 10,000  -  -  -

  -6-

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

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และชุมชนเขมแข็งดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

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

1 โครงการจางเหมา
ติดต้ังมุงลวด ศพด.
อบต.ชางทูน

เพื่อปองกันยุงที่เปน
พาหะของโรคติดตอ
เชน โรคไขเลือดออก
 โรคมาลาเรีย โรค
ชิคุนกุนยาและโรค
อื่นๆที่เกิดจากแมลง
ตามฤดูกาล

 -โดยการจางเหมาติดตั้งมุง
ลวด ศพด. อบต.ชางทูน ไดแก
 1.หนาตางขนาดไมนอยกวา
 1.75x1.00 ม. จํานวน
  2 บาน
  2.หนาตางขนาดไมนอยกวา
 1.00x1.00 ม. จํานวน
 4 บาน
  3.หนาตางขนาดไมนอยกวา
 0.80x1.00 ม. จํานวน
 4 บาน
 4.ประตู ขนาด2.00X0.90
 จํานวน 2 บาน

 -  -  - 40,000 40,000 จํานวนเด็ก
นักเรียนใน
หองเรียน

เด็กนักเรียน
ปลอดภัยจาก
โรคติดตอที่มี
ยุงเปนพาหะ
และศพด.
อบต.ชางทูน
มีมุงลวด
ปองกันยุง
แมลง ที่เปน
พาหะของ
โรคตางๆ

กองชาง

2 โครงการจางเหมา
กอสรางฐานเสาธง

เพื่อปลูกฝงใหเด็ก
นักเรียนมีความรักชาติ
และเรียนรูเรื่อง
ความหมายสัญลักษณ
ของธงชาติไทย

 -โดยการจางเหมากอสราง
ฐานเสาธงใหมขนาดไมนอย
กวา 2.50X2.50 เมตร
(รวมการยายเสาธงเดิมมา
ติดตั้งที่ฐานเสาธงใหม)

 -  -  - 50,000 50,000 จํานวนเด็ก
นักเรียนใน
ศพด.อบต.
ชางทูน

ศพด.มีฐานเสาธง
ที่มีมาตรฐานและ
เด็กนักเรียนไดรับ
การเรียนและ
ปลูกฝงเรื่องความ
รักชาติ

กองชาง

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

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)

 -7-



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และชุมชนเขมแข็งดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

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

3 โครงการกอสราง
หองนํ้า ศพด.อบต.
ชางทูน

 เพื่อเพิ่มจํานวนหองนํ้า
ที่ไดมาตรฐาน ถูก
สุขลักษณะ ใหเพียงพอ
กับจํานวนเด็กนักเรียน

 -โดยการกอสรางหองนํ้าจํานวน
 4 หอง ขนาด 2.50X5.00
เมตร และหลังคาเช่ือมระหวาง
หองนํ้าและอาคารเรียน (พรอม
ติดต้ังปายโครงการ)

 -  -  -  - 700,000 จํานวนหองนํ้า
ที่เพิ่มขึ้น

เด็กนักเรียนมี
หองน้ําที่ได
มาตรฐาน ถูก
สุขลักษณะ ให
เพียงพอกับ
จํานวนเด็ก
นักเรียน

กองชาง

4 โครงการกอสรางปาย
เขตรับผิดชอบ
องคการบริหารสวน
ตําบลชางทูน

 เพื่อประชาสัมพันธแนว
เขตรับผิดชอบองคการ
บริหารสวนตําบลชางทูน
 ปายเขต พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร  และเขต พ.ร.บ.
 ขุดดิน-ถมดิน

 -โดยการกอสรางปายอัลลอย
หลอขึ้นรูปพรอมเสาปูน จํานวน
5 ปาย ขนาดไมนอยกวา
2.40X สูงไมเกิน 2.50 เมตร

(ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด)

 -  -  -  - 300,000 จํานวนปาย
ตามเปาหมาย

ประชาชนได
รับทราบปายบอก
แนวเขต ปายเขต
พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร  และเขต
พ.ร.บ. ขุดดิน-ถม
ดินที่ชัดเจน

กองชาง

   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5 โครงการจางเหมา

ติดต้ังระบบเคร่ือง
เสียงพรอมอุปกรณ
หองประชุม อบต.ชาง
ทูน

เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการและการ
บริการสาธารณะ

 -โดยการจางเหมาติดต้ัง
ระบบเคร่ืองเสียงหอง
ประชุม จํานวน 2 หอง
  1.หองประชุมราชพฤกษ
   2.หองประชุมสภาฯ

 -  -  - 250,000 250,000 จํานวนระบบ
เครื่องเสียงที่
เพิ่มขึ้น ทั้ง 2
 หอง

หองประชุมของ
อบต.ชางทูน มีระบบ
เคร่ืองเสียงหอง
ประชุมปฏิบัติราชการ
และการบริการ
สาธารณะอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงาน
ปลัดฯ

รวม 5 โครงการ  -  -  -  -  - 250,000 1,340,000  -  -  -
 -8-

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

ที่

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02/1

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

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(ระยะท่ี 2) หมูท่ี 2
 -เพ่ือเพ่ิมแหลงท่ีเก็บนํ้า
ในการทําการเกษตรและ
แกปญหาภัยแลง

 -โดยการขุดลอกสระ
ขนาด 6 ไร 2 งาน
56.25 ตารางวา
ความลึกเฉลี่ย 7 เมตร
(พรอมติดตั้งปาย
โครงการ)

 -  -  -  - 2,500,000
(ขอสนับสนุน

งบฯ)

จํานวนสระ
ที่เพิ่มข้ึน

สามารถ
แกปญหาภัย
แลงได
ประชาชนมี
แหลงนํ้าใน
การทํา
เกษตรกรรม

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอย 11 หมูท่ี 3

เพื่อแกไขปญหาถนน
ลื่นเปนหลุมเปนบอและ
เพื่อใหประชาชนได
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็ว

 -โดยการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
 4 เมตร ยาว 1,130
เมตร หนา 0.15 เมตร
คิดเปนพ้ืนท่ี 4,520
ตารางเมตร  พรอมลงหิน
คลุกไหลทางขางละ
0.50 เมตร (พรอม
ติดต้ังปายโครงการ)

 -  -  -  - 3,058,000
(เกินศักยภาพ)

จํานวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มข้ึน

สามารถแกไข
ปญหาถนนลื่น
 เปนหลุมเปน
บอ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชาง

 -9-

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

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด(KPI)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



 แบบ ผ 02/1

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

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

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

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด(KPI)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3 โครงการขยายถนน
คสล.ซอย4-ซอย5
หมูที่ 4

เพื่อแกไขปญหาถนน
ลื่นเปนหลุมเปนบอและ
เพื่อใหประชาชนได
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็ว

 -โดยการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 1 เมตร ยาว
1,112 เมตร หนา
0.15 เมตร คิดเปน
พ้ืนท่ี 1,112ตาราง
เมตร พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง 0.50 เมตร
(พรอมติดตั้งปาย
โครงการ)

 -  -  -  - 920,000
(เกินศักยภาพ)

จํานวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มข้ึน

สามารถ
แกไขปญหา
ถนนลื่น เปน
หลุมเปนบอ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชาง
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 แบบ ผ 02/1

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

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

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

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด(KPI)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

4 โครงการกอสรางถนน
คสล.ซอย 11 หมูที่ 5

เพื่อแกไขปญหาถนน
ลื่นเปนหลุมเปนบอและ
เพื่อใหประชาชนได
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็ว

 -โดยการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 4 เมตร ยาว
770 เมตร หนา 0.15
 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี
3,080 ตารางเมตร
พรอมลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร
(พรอมติดตั้งปาย
โครงการ)

 -  -  -  - 2,088,000
(เกิน

ศักยภาพ)

จํานวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มข้ึน

สามารถแกไข
ปญหาถนนลื่น
 เปนหลุมเปน
บอ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชาง
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 แบบ ผ 02/1

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

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

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

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด(KPI)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

5 โครงการกอสรางถนน
คสล.ซอย 13 หมูที่ 5

เพื่อแกไขปญหาถนน
ลื่นเปนหลุมเปนบอและ
เพื่อใหประชาชนได
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็ว

 -โดยการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง
4 เมตร ยาว 770 เมตร
หนา 0.15 เมตร คิดเปน
พื้นที่ 3,080 ตารางเมตร
 พรอมลงหินคลุกไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร (พรอม
ติดตั้งปายโครงการ)

 -  -  -  - 2,088,000
(เกิน

ศักยภาพ)

จํานวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มข้ึน

สามารถแกไข
ปญหาถนนลื่น
 เปนหลุมเปน
บอ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

กองชาง

6 โครงการกอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ชางทูน

เพื่อกอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ชางทูน ทดแทน
ของเดิมที่ชํารุดทรุด
โทรม

 -โดยการกอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ชางทูน  ตามแบบ
มาตรฐาน ประเภทอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
ไมเกืน 50 คน (แบบที่
สถ.ศพด.1) กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย

 -  -  -  - 3,000,000
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

จํานวน
อาคารศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.
ชางทูน

ศพด.อบต.
ชางทูนมี
อาคารที่มี
มาตรฐาน
และปลอดภัย
สําหรับครู
เด็กนักเรียน
และผูที่มา
ติดตอราชการ

กองชาง

รวม   6โครงการ  -  -  -  -  -  - 13,654,000  -  -  -
 -12-



โครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง



แบบ ผ 01

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

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  -  -  -  -  -  -   -  - 1 57,000 1 57,000

 -  -  -  -  -  -  -  - 1 57,000 1 57,000

1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -  -  -   -  - 1 300,000 1 300,000
 -  -  -  -  -  -  -  - 1 300,000 1 300,000

1.2 แผนงานการศึกษา  -  -  -  -  -  -   -  - 9 2,431,250 9 2,431,250
1.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -  -  -   -  - 1 120,000 1 120,000

 -  -  -  -  -  -  -  - 10 2,551,250 10 2,551,250
 -  -  -  -  -  -  -  - 12 2,908,250 12 2,908,250

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร  จังหวัดตราด
ป 2565

รวม

3.ยุทธศาสตรดาน การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป 2561 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ป

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

ป 2562

รวม

รวมท้ังสิ้น

6.ยุทธศาสตรดาน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถ่ิน

รวม
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการทองเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคาชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

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

ขอความเดิม
1 โครงการกอสราง ถนน

 คสล. ซ. 3 เชื่อม ซ.2
  ม.1 (เสนอโดยการ
ประชาคม)

เพื่อแกไขปญหาถนน
ลื่น เปนหลุมเปนบอ
และเพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

 -โดยการกอสรางถนน
คสล. กวาง 4 ม. ยาว
490 ม. หนา 0.15 ม.
 คิดเปนพื้นที่ 1,960
ตร.ม.พรอมลงหินคลุก
ไหลทางขางละ 0.50
ม.และวางทอ คสล. ุ
60 ซม. จํานวน 8 ทอน

 -  - 1,725,200 1,725,200 1,725,200 จํานวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มขึ้น

สามารถแกไข
ปญหาถนนลื่น
เปนหลุมเปน
บอ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

อ.บอไร/อบจ.
ตราด

เปลี่ยนแปลงเปน
1 โครงการกอสราง ถนน

 คสล. ซ. 3 เชื่อม ซ.2
  ม.1 (เสนอโดยการ
ประชาคม)

เพื่อแกไขปญหาถนน
ลื่น เปนหลุมเปนบอ
และเพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

 -โดยการกอสรางถนน
คสล. กวาง 4 ม. ยาว
 15 ม. หนา 0.15 ม.
 คิดเปนพื้นที่ 52 ตร.
ม.พรอมลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.50 ม.

 -  -   -  - 57,000 จํานวนถนน
 คสล.ที่
เพิ่มขึ้น

สามารถแกไข
ปญหาถนนลื่น
เปนหลุมเปน
บอ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

อ.บอไร/
อบจ.ตราด

รวม 1 โครงการ 57,000
 -14-

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการทองเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคาชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

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

ขอความเดิม
2 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปา ม.4
เพื่อปรับปรุงระบบผลิต
น้ํา เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคใหทั่วถึงและ
เพียงพอในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

 -โดยการติดต้ังมิเตอรไฟฟา
ขนาด 15 แอมปพรอมเดิน
ระบบสายไฟฟาบอบาดาล
ติดต้ังปมมอเตอร
ขนาด 2 แรง จํานวน 2 ตัว
พรอมอุปกรณ ติดต้ัง
ซัมเมอรส ขนาด 2แรง
พรอมตูคอนโทรล
จํานวน 1 ชุดวางทอน้ําดิบ
จากบอบาดาลไปยัง
หอถังประปา ขนาด 1.5 นิ้ว
ระยะทาง 119 เมตร พรอม
เช่ือมตอระบบวางจายน้ํา
ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง
1,744 เมตร พรอมอุปกรณ

 - 626,300 626,300  -  - รอยละ
ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
เพิ่มขึ้น

สามารถแกไข
ปญหาการขาด
แคลนน้ํา
อุปโภคบริโภค

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน
2 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปา ม.4
เพื่อปรับปรุงระบบผลิต
น้ํา เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค

 -โดยการติดตั้งมิเตอร
ไฟฟาขนาด 15 แอมป

 - 626,300 626,300  -  - รอยละ
ประชาชนมีน้ํา

สามารถแกไข
ปญหาการขาด

กองชาง

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564

ที่

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)
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 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจจากฐานการทองเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคาชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียน และนานาชาติ ที่เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

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

(ตอ) ใหทั่วถึงและเพียงพอใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

 ติดต้ังปมมอเตอร ขนาด 2
แรง จํานวน 2 ตัว พรอม
อุปกรณ  พรอมเช่ือมตอ
ระบบวางจายน้ํา ขนาด 3
นิ้ว ระยะทาง 1,744 เมตร
 พรอมอุปกรณ

 - 626,300 626,300 626,300 626,300 อุปโภคเพิ่มขึ้น แคลนน้ํา
อุปโภคบริโภค

กองชาง

ขอความเดิม
3 โครงการขุดลอกคลอง

บริเวณหนาเขื่อนลิ้นชิ้น
หมูที่ 4

เพื่อแกปญหาภัยแลง    -โดยการขุดลอกคลอง
บริเวณหนาเขื่อนล้ินช้ิน หมูที่
 4 กวาง 10 เมตร ยาว
500 เมตร ความลึกเฉล่ีย
ประมาณ 4 เมตร

 -  - 65,000 65,000  - จํานวนคลอง
ที่ไดรับการ
ขุดลอก

สามารถ
แกปญหาภัยแลง
ได

กองชาง

3 โครงการขุดลอกคลอง
 บริเวณหนาเขื่อนลิ้น
ชิ้น หมูที่ 4

เพื่อแกปญหาภัยแลง    -โดยการขุดลอกคลอง
บริเวณหนาเขื่อนล้ินช้ิน หมูที่
 4 กวาง 10 เมตร ยาว
500 เมตร ความลึกเฉล่ีย
ประมาณ 4 เมตร

 -  - 65,000 65,000 400,000 จํานวนคลอง
ที่ไดรับการ
ขุดลอก

สามารถ
แกปญหาภัยแลง
ได

กองชาง

รวม 1 โครงการ  -  -  -

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
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เปลี่ยนแปลงเปน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564
องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3. ยุทธศาสตรดาน การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 โครงการเลือกต้ัง/
เลือกต้ังซอม ผูบริหาร
ฯและสมาชิกสภา
ทองถิ่น

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชน
ไดรับการพัฒนาตาม
ระบอบประชาธิปไตย

เลือกต้ัง/เลือกต้ังซอม
 ผูบริหารฯและ
สมาชิกสภาทองถิ่น
ของ อบต.ชางทูน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ประชากร
ที่มาใชสิทธิ์
ในการ
เลือกต้ัง

ประชาชนไดใช
สิทธิ์ในการ
เลือกต้ังผูนํา
ทองถิ่นตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

1 โครงการเลือกต้ัง/
เลือกต้ังซอม ผูบริหาร
ฯและสมาชิกสภา
ทองถิ่น

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชน
ไดรับการพัฒนาตาม
ระบอบประชาธิปไตย

เลือกต้ัง/เลือกต้ังซอม
 ผูบริหารฯและ
สมาชิกสภาทองถิ่น
ของ อบต.ชางทูน

 -  -  -  - 300,000 จํานวน
ประชากร
ที่มาใชสิทธิ์
ในการ
เลือกต้ัง

ประชาชนไดใช
สิทธิ์ในการ
เลือกต้ังผูนํา
ทองถิ่นตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

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

 -17-

ขอความเดิม

เปลี่ยนแปลงเปน

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และชุมชนเขมแข็งดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และชุมชนเขมแข็งดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยางย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด : ดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถิ่น

6.ยุทธศาสตรดาน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 แผนงานการศึกษา

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

ขอความเดิม
1 โครงการอาหาร

กลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  อบต.ชางทูน

เพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
รางกายที่สมบูรณ

สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ จํานวน 76 คน/
ละ 20 บาท จํานวน
245 วัน (ขอมูล :มิ.ย.
62)

357,700 357,700 372,400 372,400 372,400 จํานวนเด็กที่
ไดรับ
อาหาร
กลางวัน

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมี
พัฒนาการเต็ม
วัย

กอง
การศึกษาฯ

เปลี่ยนแปลงเปน
1 โครงการอาหาร

กลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  อบต.ชางทูน

เพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
รางกายที่สมบูรณ

โดยการสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ ตาม
จํานวนเด็กที่บันทึก
ขอมูลในระบบ CCIS
ในแตละปการศึกษา
คนละ 20 บาท
จํานวน 245 วัน

 -  -  -  -   539,000
(ประมาณ

การ 110 คน)

จํานวนเด็กที่
ไดรับ
อาหาร
กลางวัน

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมี
พัฒนาการเต็ม
วัย

กอง
การศึกษาฯ
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

6.ยุทธศาสตรดาน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 แผนงานการศึกษา

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

ขอความเดิม
2 โครงการอาหารเสริม

(นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  ตําบลชางทูน

เพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
รางกายที่สมบูรณ

โดยการจัดหาอาหาร
เสริม(นม) ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ชางทูน จํานวน 76
คน/ละ 7.37 บาท
จํานวน 260 วัน

147,548 147,548 147,548 147,548 147,548 จํานวนเด็กที่
ไดรับอาหาร

เสริมนม

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมี
พัฒนาการตาม
วัย

กอง
การศึกษาฯ

เปลี่ยนแปลงเปน
2 โครงการอาหารเสริม

(นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  ตําบลชางทูน

เพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
รางกายที่สมบูรณ

โดยการจัดหาอาหาร
เสริม(นม) ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ชางทูน โดยการ
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ ตามจํานวนเด็ก
ที่บันทึกขอมูลในระบบ
 CCIS ในแตละป
การศึกษา คนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน

 -  -  -  - 210,782
(ประมาณ
การ 110

คน)

จํานวนเด็กที่
ไดรับอาหาร

เสริมนม

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมี
พัฒนาการตาม
วัย

กอง
การศึกษาฯ
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

6.ยุทธศาสตรดาน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 แผนงานการศึกษา

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

ขอความเดิม
3 โครงการอาหารเสริม

(นม) โรงเรียนวัดชางทูน
เพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
รางกายที่สมบูรณ

จัดหาอาหารเสริม(นม)
ใหกับโรงเรียนวัดชางทูน
 จํานวน 209 คน/คน
ละ 7.37 บาท จํานวน
 260 วัน (ขอมูล :มิ.ย.
62)

390,905 390,905 440,486 440,486 440,486 จํานวนเด็กที่
ไดรับอาหาร

เสริมนม

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมี
พัฒนาการเต็ม
วัย

กอง
การศึกษาฯ

เปลี่ยนแปลงเปน
3 โครงการอาหารเสริม

(นม) โรงเรียนวัดชางทูน
เพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
รางกายที่สมบูรณ

โดยการจัดหาอาหาร
เสริม(นม) ใหกับ
โรงเรียนวัดชางทูน ตาม
จํานวนเด็กที่บันทึก
ขอมูลในระบบ DMC
และ SIS คนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน

 -  -  -  - 459,888
(ประมาณการ
 240 คน)

จํานวนเด็กที่
ไดรับอาหาร

เสริมนม

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมี
พัฒนาการเต็ม
วัย

กอง
การศึกษาฯ
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

6.ยุทธศาสตรดาน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 แผนงานการศึกษา

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

ขอความเดิม
4 โครงการอุดหนุน

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
ชางทูน

เพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
รางกายที่สมบูรณ

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
ชางทูน จํานวน 209
 คน/ละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน

816,000 816,000 836,000 836,000 836,000 จํานวน
โครงการที่
ไดสนับสนุน
เงินอุดหนุน

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมี
พัฒนาการเต็ม
วัย

กอง
การศึกษาฯ

เปลี่ยนแปลงเปน
4 โครงการอุดหนุน

โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
ชางทูน

เพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทางดาน
รางกายที่สมบูรณ

สนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
ชางทูน ตามจํานวน
เด็กท่ีบันทึกขอมูลใน
ระบบ DMC และ SIS
 คนละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน

 -  -  -  - 960,000
(ประมาณการ
 240 คน)

จํานวน
โครงการที่
ไดสนับสนุน
เงินอุดหนุน

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมี
พัฒนาการเต็ม
วัย

กอง
การศึกษาฯ
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              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

6.ยุทธศาสตรดาน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 แผนงานการศึกษา

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

ขอความเดิม
5 คาอุปกรณการเรียน ศพด. เพื่อนําอุปกรณการเรียน  -คาอุปกรณการเรียน  - 9,000 9,000 9,000 9,000   -เด็กปฐมวัย  -เด็กปฐมวัยใหมี กองการศึกษา

อบต.ชางทูน มาสงเสริมพัฒนาเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. มีอุปกรณการ พัฒนาการครบทั้ง (ศพด.)
(โครงการสนับสนุนคา ปฐมวัยใหมีพัฒนาการ ชางทูนจํานวน 45 คน เรียนที่มีมาตร  4 ดาน
ใชจายบริหารสถานศึกษา) ครบทั้ง 4 ดาน คนละ 200 บาท ฐาน
เปลี่ยนแปลงเปน

5 คาอุปกรณการเรียน ศพด. เพื่อนําอุปกรณการเรียน  -คาอุปกรณการเรียน  -  -  -  - 13,200   -เด็กปฐมวัย  -เด็กปฐมวัยใหมี กองการศึกษา
อบต.ชางทูน มาสงเสริมพัฒนาเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. มีอุปกรณการ พัฒนาการครบทั้ง (ศพด.)
(โครงการสนับสนุนคา ปฐมวัยใหมีพัฒนาการ ชางทูนจํานวน 66 คน เรียนที่มีมาตร  4 ดาน
ใชจายบริหารสถานศึกษา) ครบทั้ง 4 ดาน คนละ 200 บาท ฐาน
ขอความเดิม

6 คาหนังสือเรียน ศพด.  -เพื่อเสริมสรางทักษะการ  -คาหนังสือเรียนศูนย  - 9,000 9,000 9,000 9,000  -เด็กมีหนังสือ เด็กมีทักษะการคิด กองการศึกษา
อบต.ชางทูน คิดและจินตนาการของเด็ก พัฒนาเด็กเล็กอบต.ชาง เรียนครบถวน และจินตนาการดีข้ึน (ศพด.)
(ภายใตโครงการสนับสนุนคาปฐมวัย ทูนจํานวน 45 คนๆละ ตามกลุมเปาหมาย
ใชจายบริหารสถานศึกษา)  200 บาท/ปการศึกษา
เปลี่ยนแปลงเปน

6 คาหนังสือเรียน ศพด.  -เพื่อเสริมสรางทักษะการ  -คาหนังสือเรียนศูนย  -  -  -  - 13,200  -เด็กมีหนังสือ เด็กมีทักษะการคิด กองการศึกษา
อบต.ชางทูน คิดและจินตนาการของเด็ก พัฒนาเด็กเล็กอบต.ชาง เรียนครบถวน และจินตนาการดีข้ึน (ศพด.)
(ภายใตโครงการสนับสนุนคาปฐมวัย ทูนจํานวน 66 คนๆละ ตามกลุมเปาหมาย
ใชจายบริหารสถานศึกษา)  200 บาท/ปการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

งบอุดหนุนจากกรมฯ

งบอุดหนุนจากกรมฯ

งบอุดหนุนจากกรมฯ

งบอุดหนุนจากกรมฯ
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 แบบ ผ 02

6.ยุทธศาสตรดาน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 แผนงานการศึกษา
ขอความเดิม

7 คาเครื่องแบบนักเรียน  -เพื่อแบงเบาภาระผูปก  -คาเคร่ืองแบบนักเรียน  - 13,500 13,500 13,500 13,500  -เด็กมีเครื่อง  -เด็กมีเครื่องแบบ กองการศึกษา
ศพด.อบต.ชางทูน ครองนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แบบ ครบถวน ของนักเรียนใสตาม (ศพด.)
(ภายใตโครงการสนับสนุนคา อบต.ชางทูน จํานวน ตามกลุมเปาหมายระเบียบขอ ศพด.
ใชจายบริหารสถานศึกษา) 45 คนๆละ 300 บาท อบต.ชางทูน
เปลี่ยนแปลงเปน

7 คาเครื่องแบบนักเรียน  -เพื่อแบงเบาภาระผูปก  -คาเคร่ืองแบบนักเรียน  -  -  -  - 19,800  -เด็กมีเครื่อง  -เด็กมีเครื่องแบบ กองการศึกษา
ศพด.อบต.ชางทูน ครองนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แบบ ครบถวน ของนักเรียนใสตาม (ศพด.)
(ภายใตโครงการสนับสนุนคา อบต.ชางทูน จํานวน ตามกลุมเปาหมายระเบียบขอ ศพด.
ใชจายบริหารสถานศึกษา) 66 คนๆละ 300 บาท อบต.ชางทูน
ขอความเดิม

8 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู  -เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา  -คากิจกรรมพัฒนา  - 19,350 19,350 19,350 19,350  -เด็กไดรับการ  -เด็กไดรับการ กองการศึกษา
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริมคุณภาพผูเรียน คุณภาพผูเรียน ศพด. พัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพที่ (ศพด.)
อบต.ชางทูน อบต.ชางทูน จํานวน ที่เหมาะสม เหมาะสม
(ภายใตโครงการสนับสนุนคา 45 คนๆละ 430 บาท
ใชจายบริหารสถานศึกษา)

เปลี่ยนแปลงเปน
8 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู  -เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา  -คากิจกรรมพัฒนา  -  -  -  - 28,380  -เด็กไดรับการ  -เด็กไดรับการ กองการศึกษา

เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สงเสริมคุณภาพผูเรียน คุณภาพผูเรียน ศพด. พัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพที่ (ศพด.)
อบต.ชางทูน อบต.ชางทูน จํานวน ที่เหมาะสม เหมาะสม
(ภายใตโครงการสนับสนุนคา 66 คนๆละ 430 บาท
ใชจายบริหารสถานศึกษา)
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งบอุดหนุนจากกรมฯ

งบอุดหนุนจากกรมฯ

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

งบอุดหนุนจากกรมฯ

งบอุดหนุนจากกรมฯ



 แบบ ผ 02

6.ยุทธศาสตรดาน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 แผนงานการศึกษา

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

ขอความเดิม
9 คาจัดการเรียนการ

สอนของ ศพด.อบต.
ชางทูน (ภายใต
โครงการสนับสนุน
คาใชจายบริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทั้ง 4 ดาน

สงเสริมสนับสนุนให
ไดรับการพัฒนาทั้ง 4
 ดาน ( เด็กเล็ก
จํานวน 76 คนๆละ
1,700 บาท )

  - 119,000 129,200 129,200 129,200 จํานวนเด็ก
เล็กที่ไดรับ
สื่อการเรียน

การสอน

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมี
พัฒนาการตาม
วัย

กอง
การศึกษาฯ

เปลี่ยนแปลงเปน
9 คาจัดการเรียนการ

สอนของ ศพด.อบต.
ชางทูน (ภายใต
โครงการสนับสนุน
คาใชจายบริหาร
สถานศึกษา)

เพื่อใหเด็กไดรับการ
พัฒนาทั้ง 4 ดาน

สงเสริมสนับสนุนให
ไดรับการพัฒนาทั้ง 4
 ดาน ( เด็กเล็ก
จํานวน110 คนๆละ
 1,700 บาท )

  -  -  -  - 187,000
(ประมาณการ
 110 คน)

จํานวนเด็ก
เล็กที่ไดรับ
สื่อการเรียน

การสอน

เด็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมี
พัฒนาการตาม
วัย

กอง
การศึกษาฯ

รวม 9 โครงการ  -  -  - 2,431,250

              รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564
องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด(KPI)



 แบบ ผ 02

6.ยุทธศาสตรดาน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถิ่น
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ขอความเดิม
1 โครงการสรางสุขภาพ

และพัฒนาการกีฬา
ของตําบล

เพื่อใหเด็กเยาวชนและ
ประชาชน มีสุขภาพ
รางกายสมบูรณ
แข็งแรง ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน และ
หางไกลจากยาเสพติด

จัดการแขงขันกีฬาชวง
เทศกาลสงกรานต
"ชางทูนเกมส "และ
เขารวมการแขงขัน
กีฬาหนวยงานใน
ระดับตําบล อําเภอ
จังหวัด ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรงและ
เยาวชนใชเวลา
วางใหเกิด
ประโยชน

กอง
การศึกษาฯ

เปลี่ยนแปลงเปน
1 โครงการจัดการ

แขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา

เพื่อใหเด็กเยาวชนและ
ประชาชน มีสุขภาพ
รางกายสมบูรณ
แข็งแรง ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน และ
หางไกลจากยาเสพติด

 -รายละเอียด ดังน้ี
1.จัดการแขงขันกีฬา"
ชางทูนเกมส " 2.
การสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาที่จัด
รวมกับ อปท.อื่น หรือจัด
รวมกับหนวยงานอื่น
และใหรวมถึงการ
แขงขันกีฬาตาม
นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

  -  -  -  - 120,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนมี
สุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรงและ
เยาวชนใชเวลา
วางใหเกิด
ประโยชน

กอง
การศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ  -  -  - 120,000
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องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด
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 แบบ ผ 02/1

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

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

ขอความเดิม
1 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง ซ. 9 เชื่อม ซ.
2 ม.1 (เสนอโดยการ
ประชาคม)

เพ่ือแกไขปญหาถนนล่ืน
เปนหลุมเปนบอและเพ่ือให
ประชาชนไดสัญจรไปมา
สะดวกและรวดเร็ว

 -โดยการกอสราง
ถนนลาดยาง กวาง 8 ม.
ยาว 2,500 ม. หนา
0.15 ม.คิดเปนพ้ืนท่ี
20,000ตร.ม.

 - 8,000,000 8,000,000  -  - จํานวนถนน
ลาดยางท่ี
เพ่ิมขึ้น

สามารถแกไข
ปญหาถนนล่ืน
เปนหลุมเปน
บอ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

อ.บอไร/อบจ.
ตราด

เปลี่ยนแปลงเปน
1 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง ซ. 9 เชื่อม
 ซ. 2 ม.1 (เสนอโดย
การประชาคม)

เพื่อแกไขปญหาถนน
ลื่น เปนหลุมเปนบอ
และเพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

 -โดยการกอสราง
ถนนลาดยาง กวาง 8 ม.
 ยาว 2,500 ม. หนา
0.15 ม.คิดเปนพ้ืนท่ี
20,000ตร.ม.

 -  -  - 10,000,000
(งบทาง

หลวงชนบท)

10,000,000
(งบทางหลวง

ชนบท)

จํานวนถนน
ลาดยางท่ี
เพ่ิมขึ้น

สามารถแกไข
ปญหาถนนล่ืน
เปนหลุมเปน
บอ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

อ.บอไร/อบจ.
ตราด
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 แบบ ผ 02/1

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

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

เปาหมาย ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

ขอความเดิม
2 โครงการกอสรางถนน

คสล. ซ. 1 เขาสุเทพ
ม.4 (เสนอโดยการ
ประชาคม)

เพื่อแกไขปญหาถนน
ลื่น เปนหลุมเปนบอ
และเพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

 -โดยการกอสรางถนน
คสล. กวาง 4 ม. ยาว
1,133 ม. หนา 0.15 ม.
 คิดเปนพ้ืนท่ี 4,532 ตร.
ม. พรอมลงหินคลุกไหล
ทาง ขางละ 0.50 ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลน ทถ.)

 -  - 2,945,800  -  - จํานวนถนน
คสล.ท่ีเพ่ิมขึ้น

สามารถแกไข
ปญหาถนนลื่น
เปนหลุมเปนบอ
 ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

อบจ.ตราด

เปลี่ยนแปลงเปน
2 โครงการกอสรางถนน

คสล. ซ. 1 เขาสุเทพ
ม.4 (เสนอโดยการ
ประชาคม)

เพื่อแกไขปญหาถนน
ลื่น เปนหลุมเปนบอ
และเพื่อใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว

 -โดยการกอสรางถนน
คสล. กวาง 4 ม. ยาว
1,173 ม. หนา 0.15 ม.
คิดเปนพื้นท่ี 4,692
ตร.ม. พรอมลงหินคลุก
ไหลทาง ขางละ 0.50 ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลน ทถ.)

 -  -  - 3,200,000 3,200,000 จํานวนถนน
คสล.ท่ีเพ่ิมขึ้น

สามารถแกไข
ปญหาถนนลื่น
เปนหลุมเปน
บอ ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก

อบจ.ตราด /
อบต.(ขอ งบ สถ.
 โครงการพัฒนา
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจ

ฐานราก)

13,200,000 13,200,000รวม 2 รายการ
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