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ค าน า 
    
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลหนองโสน และเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559         
แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้     
จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติม โครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการ
เปลี่ยนปีงบประมาณที่จะด าเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์      
แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะท าในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน 
ดังนี้       

  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
    (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น       
     (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
       เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
       ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
             เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงต้องมีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ฉบับที่ 1 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน า ไปสู่ การปฏิบัติและ
สามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะ
ผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลให้มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป   
 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน   
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     สารบญั  
    

เรื่อง                           หนา้ 
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 สว่นที ่1   บทน า         3 
   - เหตุผลและความจ าเป็น 
   - วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

   (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
   - ขั้นตอนการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
       (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับที่ 1 
 สว่นที ่2  บัญชสีรปุโครงการพฒันาและรายละเอยีดโครงการพฒันา    5 

แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ีพ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่1)        

   - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
   - รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 สว่นที ่3  บัญชสีรปุโครงการพฒันาและรายละเอยีดโครงการพฒันา     35 

แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ีพ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  
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    ส าหรับประสานโครงการพฒันาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัตราด   
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  สว่นที ่4  บัญชสีรปุโครงการพฒันาและรายละเอยีดโครงการพฒันา     39 

แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ีพ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่1) 

    ส าหรับประสานโครงการพฒันาจังหวดัตราด   
   - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
   - รายละเอียดโครงการพัฒนา   
 สว่นที ่5  บัญชสีรปุโครงการพฒันาและรายละเอยีดโครงการพฒันา     42 
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 สว่นที ่6  บัญชคีรภุณัฑ์ แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)       45 
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ส่วนที่  ๑ 
        บทน ำ 

1. เหตผุลและความจ าเปน็ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนได้ยกร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2560 –           

พ.ศ. 2562) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) ตามหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793   
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 – 
พ.ศ. 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสนได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 
    เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ท า
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วาง
ไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติม โครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการ
เปลี่ยนปีงบประมาณที่จะด าเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะท าในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้ 
       “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       “แผนพัฒนาสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
      “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
      “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้
ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
       “การเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีให้
ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
   “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   
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๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561  – พ.ศ.2564) 
  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง และราคาประมาณการเป็นปัจจุบันหรือใกล้เคียงมากที่สุด 
  2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้อง
มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่ และชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เช่น 
ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริ การ
สาธารณะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับที่ 1 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
       (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น       
       (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
        เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
        ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง   
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สว่นที ่2 
บญัชสีรปุโครงการพัฒนาและรายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ป ีพ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่1)   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 
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บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1) ยทุธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกจิการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
และรักษส์ิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็ง 
ของชุมชน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

รวม - - 1 50,000 - - - - 1 50,000 
4) ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

36 

 
 

8,706,000 

 
 

4 

 
 

1,613,360 

 
 

3 

 
 

1,158,830 

 
 

43 

 
 

11,478,190 
รวม - - 36 8,706,000 4 1,613,360 3 1,158,830 43 11,478,190 

รวมทัง้สิน้ - - 37 8,756,000 4 1,613,360 3 1,158,830 44 11,528,190 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๗ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่4 พฒันาและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวดัตราดที ่4 ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุ พาณชิกรรมและการท่องเทีย่ว 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ  การท่องเทีย่วเชงินเิวศ  และรกัษส์ิง่แวดล้อม 
1.1 แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพ 
และศึกษาดูงาน 
หมู่ 2 

เพ่ือสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้
มั่นคงยั่งยืน 

ปีละ 1 ครั้ง  50,000   ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ประชาชนมี
ทักษะความรู้ 
และสามารถ
สร้างรายได้
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด 
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ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที่ 2 พัฒนาระบบโครงการสรา้งพื้นฐานและบริการทางสงัคมใหเ้พยีงพอฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัตราด ที ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 

(Kpi) 
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. ซอยบุญ
วาที 1 
(หมู่ 1) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 90 เมตร 

 203,400   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน 
คสล ซอยบุญ
วาที 2 (หมู่ 1) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

 135,600   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 วางท่อระบาย
น้ าข้ามถนน 
บริเวณ อู่ช่าง
คม (หมู่ 1) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง รอการ
ระบาย 

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 60 ซม. 

จ านวน 7 ท่อน 

 13,200   ท่อระบาย
น้ าใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังรอการ
ระบาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสินธุ
นาคิน 1 
(หมู่ 1) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 35 เมตร 

 79,100   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยทาง
ควายเก่า(ทาง
เกวียน) นาง
ทับทิม (หมู่ 1) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 86 เมตร 

  194,360  จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยเฉลิม
ศรัทธา (หมู่ 1) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

ระยะทาง 452 
เมตร 

 95,000   จ านวนถนน
ที่มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

7 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยเฉลิมชาติ 
(หมู่ 1) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

ระยะทาง 435 
เมตร 

   91,500 จ านวนถนน
ที่มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

8 ขยายถนน คสล. 
ซอยเฉลิมเกียรติ 
(หัวหนองเดิม) 
หมู่ 1 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ขยายข้างละ 50 ซม. 
ระยะทาง 1,662 

เมตร 

   1,022,130 จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๑๑ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ขยายถนน คสล. 
ซอยเฉลิมชัย  
(หมู่ 1) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ขยายข้างละ 50 ซม. 
ระยะทาง 771 

เมตร 

 474,200   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

10 ขยายถนน คสล. 
ซอยเฉลิมชนม์  
(หมู่ 1) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ขยายข้างละ 50 ซม. 
ระยะทาง 1,095 
เมตร 

 673,500   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๑๒ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. ซอยมิ่ง
ขวัญ (ส่วนต่อ)
หมู่ 2 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 16.5 เมตร 

 37,300   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน 
คสล ซอยบ้าน
นายเผชิญ ถวิล 
หมู่ 2 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 89 เมตร 

 204,000   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๑๓ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนน 
คสล  
ซอย มิ่งขวัญ 2  
หมู่ 2 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 

 400,800   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

14 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยมิ่งขวัญ 
(หลังหมู่บ้าน
โชคชัย) 
หมู่ 2 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

ระยะทาง 370 
เมตร 

 80,000   จ านวนถนน
ที่มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

15 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า พร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอย
แหลมตอง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 220 
เมตร 

 128,700   ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๑๔ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ปรับปรุง
ซ่อมแซมทาง
เท้า คลองหัก 
(หมู่ 3) 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรให้กับ
ประชาชน 

ระยะทาง 100 
เมตร 

 50,000   ทางเท้า
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

17 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า พรงล า
บิด-คลองแตง 
(เข้าแยกพรงล า
บิด 7) 
(หมู่ 3) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1,700 
เมตร 

 640,000   ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน 
คสล ซอย พรง
ล าบิด 4 
(หมู่ 3) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 75 เมตร 

 127,000   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๑๕ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ก่อสร้างสนาม
กีฬา/ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 
(บ้านปากคลอง) 
หมู่ 3 

เพ่ือส่งเสริมการ
กีฬาและ
เสริมสร้างสุขภาพ
ให้ประชาชน 

จ านวน 1 แห่ง  500,000   สนามกีฬามี
มาตรฐาน 

มีพ้ืนที่ออก
ก าลังกาย
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 

20 ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง
สาธารณะ ซอย
พรงล าบิด 3 
(หมู่ 3) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

ระยะทาง 220 
เมตร 

 47,000   จ านวนถนน
ที่มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

21 ขยายเขต
ประปา ซอย
พรงทะเล – 
คลองนา 
(หมู่ 3) 

เพ่ือส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

ระยะทาง 550 
เมตร 

 300,000   ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๑๖ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ปรับปรุงถนน
ดิน ซอย
เทิดพระเกียรติ 
1 (หมู่ 4) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 120 ลบ.ม. 

 12,000   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

23 ปรับปรุงถนน
ดิน ซอยริม
คลองวง 
(หมู่ 4) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 1,800 ลบ.ม. 

 180,000   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๑๗ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ปรับปรุงถนน
ดิน ซอย
เทิดพระเกียรติ 
2 (หมู่ 4) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 600 ลบ.ม. 

 60,000   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
เทิดพระเกียรติ 
3 (หมู่ 4) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 160 เมตร. 

 271,200   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๑๘ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 เสริมดินไหล่
ทาง ซอยศาล
เจ้าปู่หมอ 
(หมู่ 4) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 210 ลบ.ม. 

 21,000   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรัง ซอยบ้าน
ยายหง่า (พร้อม
วางท่อ) (หมู่ 4) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 120 ลบ.ม. 

 12,000   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

28 จัดซื้อเครื่องสูบ
น้ า (เครื่องดีเซล 
4 สูบ) พร้อม
อุปกรณ์ 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ไม่เพียงพอต่อ
การเกษตร 

เครื่องยนต์ดีเซล  
4 สูบ  
4 จังหวะ 
2 ใบพัด 4 นิ้ว 
(จ านวน 1 เครื่อง) 

 320,000   สามารถ
แก้ไขปัญหา
น้ าไม่
เพียงพอได้ 

น้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรใน
ฤดูแล้ง  

ส านักปลัดฯ 

 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๑๙ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยเพื่อนรัก 5 
(หมู่ 5) 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

ระยะทาง 230 
เมตร 

 49,000   จ านวนถนน
ที่มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

30 ขยายไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ซอยเพื่อนรัก 2 
(หมู่ 5) 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลา
กลางคืน 

ระยะทาง 450 
เมตร 

 95,000   จ านวนถนน
ที่มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

31 วางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพัก 
(บริเวณบ้าน
นายอุมาน 
สวัสดิ์ภูมิ)  
หมู่ 6 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง รอการ
ระบาย 

เส้นผ่านศูนย์กลาง  
1 เมตร พร้อมบ่อพัก 
1 บ่อ 

 114,000   ท่อระบาย
น้ าใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังรอการ
ระบาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๒๐ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 สร้างระบบ
โซลาร์เซลล์
ประปาหมู่บ้าน 
(หมู่ 6) 

เพ่ือประหยัด
พลังงานไฟฟ้าใน
การปั๊มน้ าประปา
หมู่บ้าน 

1 ชุด พร้อมอุปกรณ์   200,000  ประหยัด
พลังงาน
ไฟฟ้า 

ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า
ได้อย่างยั่งยืน 

กองช่าง 

33 วางท่อส่งน้ า
คลองน้ าเชี่ยว – 
ลงสระปลาย
คลองใน  
(หมู่ 7) 

เพ่ือการเกษตร
และประปา
หมู่บ้าน 

จ านวน 1 แห่ง  320,000   เก็บกักน้ าได้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

34 ปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์พัฒนา
อาชีพและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
(หมู่ 7) 

เพ่ือศูนย์พัฒนา
อาชีพและส่งเสริม
สุขภาพมีความ
สมบูรณ์พร้อมใช้
งาน 

จ านวน 1 แห่ง  200,000   ศูนย์พัฒนา
อาชีพและ
ส่งเสริม
สุขภาพมี
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา
อาชีพและ
ส่งเสริมสุขภาพ
มีความสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๒๑ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยข้าง
บ้านทักษิณ 
(หมู่ 7) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

  119,000  จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

36 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง/ต่ า  
สายปลายคลอง
วังกระทะ 
(หมู่ 7) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 2,700 
เมตร 

  1,100,000  ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
สะพานชากดา 
(หมู่ 7) 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

   45,200 จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๒๒ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด 
ซอยอนามัย 
(หมู่ 8) 

เพ่ือระบายน้ า
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 50 ซม. 
ลึก 50 ซม. 

ยาว 320 เมตร 

 768,000   การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภา
พ 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และป้องกันน้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

39 ขยายเขตไฟฟ้า 
จาก บ้าน  
ส.อบต.สถิตย์ – 
ถนน
ชลประทาน 
(หมู่ 8) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 350 
เมตร 

 132,000   ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การด ารงชีวิต 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด 
ซอยประชาอุทิศ 
(หมู่ 8) 

เพ่ือระบายน้ า
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

 240,000   การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภา
พ 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และป้องกันน้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๒๓ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด 
ซอยราษฎรอุทิศ 
(หมู่ 8) 

เพ่ือระบายน้ า
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 350 เมตร. 

 840,000   การระบาย
น้ ามี
ประสิทธิภา
พ 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ
และป้องกันน้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

42 เท คสล. ทับ
หน้าถนนเดิม
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  
จากถนน
ชลประทาน – 
สามแยกบ้าน  
ส.อบต.สถิตย์ 
ซอยประชาอุทิศ 
(หมู่ 8) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 819,000   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๒๔ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

43 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า ซอย
ศาลาท่ากรวด 

เพ่ือใช้ส าหรับสูบ
น้ าแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ระยะทาง 170 
เมตร 

 64,000   แก้ปัญหาได้
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ 

สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ได้ทันต่อ
สถานการณ์ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๒๕ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่1) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที่ 2 พัฒนาระบบโครงการสรา้งพื้นฐานและบริการทางสงัคมใหเ้พยีงพอฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวดัตราด ที ่2 ดา้นงานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข 
๑.๑ แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ หนา้ 
สว่น

ราชการที่
รบัผดิชอบ 

การเปลีย่นแปลง 
เหตผุลทีข่อเปลีย่นแปลง 

รายการเดมิ รายการทีเ่ปลีย่นแปลง 
1 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
18 กอง

การศึกษา 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
งบประมาณ 2561 = 10,000 
               2562 = 10,000 
               2563 = 10,000 
               2564 = 10,000 

โครงการร้อยดวงใจสานใยรัก
ผู้สูงอายุ 
งบประมาณ 2561 = 10,000 
               2562 = 10,000 
               2563 = 10,000 
               2564 = 10,000 

เพ่ือความยืดหยุ่นในการท า
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๒๖ 

 

ที ่ โครงการ หนา้ 
สว่น

ราชการที่
รบัผดิชอบ 

การเปลีย่นแปลง 
เหตผุลทีข่อเปลีย่นแปลง 

รายการเดมิ รายการทีเ่ปลีย่นแปลง 
2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 18 กอง

การศึกษา 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
งบประมาณ 2561 = 30,000 
               2562 = 30,000 
               2563 = 30,000 
               2564 = 30,000 

โครงการ“เด็กไทยสดใส ใส่ใจ
เรียนรู้” 
งบประมาณ 2561 = 30,000 
               2562 = 30,000 
               2563 = 30,000 
               2564 = 30,000 

เพ่ือความยืดหยุ่นในการท า
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๒๗ 

 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที่ 4 พัฒนาและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวดัตราดที ่4 ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุ พาณชิกรรมแบะการทอ่งเทีย่ว 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ หนา้ 
สว่น

ราชการที่
รบัผดิชอบ 

การเปลีย่นแปลง 
เหตผุลทีข่อเปลีย่นแปลง 

รายการเดมิ รายการทีเ่ปลีย่นแปลง 
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

สตรี 
(แผน1-8) 

23 ส านักปลัด
ฯ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี 
(แผน1-8) 
งบประมาณ 2561 = 50,000 
               2562 = 50,000 
               2563 = 50,000 
               2564 = 50,000 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
สตรี (แผน1-8) 
งบประมาณ 2561 = 100,000 
               2562 = 100,000 
               2563 = 100,000 
               2564 = 100,000 

วงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้เดิม
ไม่เพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๒๘ 

 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที่ 2 พัฒนาระบบโครงการสรา้งพื้นฐานและบริการทางสงัคมใหเ้พยีงพอฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวดัตราด ที ่3 ดา้นการจัดระเบยีบชุมชน/สงัคมและการรกัษาความสงบ 
3. ยทุธศาสตร์การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชมุชนและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 
3.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ หนา้ 
สว่น

ราชการที่
รบัผดิชอบ 

การเปลีย่นแปลง 
เหตผุลทีข่อเปลีย่นแปลง 

รายการเดมิ รายการทีเ่ปลีย่นแปลง 
1 โครงการจัดจุดบริการลดอุบัติเหตุ

ช่วงเทศกาล 
30 ส านักปลัด

ฯ 
โครงการจัดจุดบริการลดอุบัติเหตุ 
ช่วงเทศกาล 
งบประมาณ 2561 = 40,000 
               2562 = 40,000 
               2563 = 40,000 
               2564 = 20,000 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 
งบประมาณ 2561 = 40,000 
               2562 = 40,000 
               2563 = 40,000 
               2564 = 20,000 

เปลี่ยนชื่อเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ชื่อโครงการอ าเภอเมืองตราด 
และจังหวัดตราด 

2 โครงการซ่อมบ ารุงปรับปรุง
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 

30 ส านักปลัด
ฯ 

โครงการซ่อมบ ารุงปรับปรุงรถ 
บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2563) 
งบประมาณ 600,000บาท 

โครงการซ่อมบ ารุงปรับปรุง
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2562) 
งบประมาณ 600,000บาท 

เนื่องจากรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ใช้งานมาเป็น
เวลานานมีสภาพทรุดโทรมถัง
บรรจุน้ ามีการผุกร่อน และ
สามารถใช้งานได้เพียง 70 
เปอร์เซ็นต์ 

 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๒๙ 

 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที่ 2 พัฒนาระบบโครงการสรา้งพื้นฐานและบริการทางสงัคมใหเ้พยีงพอฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัตราด ที ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ หนา้ 
สว่น

ราชการที่
รบัผดิชอบ 

การเปลีย่นแปลง 
เหตผุลทีข่อเปลีย่นแปลง 

รายการเดมิ รายการทีเ่ปลีย่นแปลง 
1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรงทะเล 

หมู่ 3 
35 กองช่าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรงทะเล 

หมู่ 3 (กว้าง 4 เมตร  
ยาว 818 เมตร) 
งบประมาณ 2561 = 800,000 
                          (ยาว 400 ม.) 
               2562 = 836,000 
                         (ยาว 418 ม.) 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรงทะเล 
หมู่ 3 (กว้าง 4 เมตร  
ยาว 818 เมตร) 
งบประมาณ 2561 = 800,000 
                       (ยาว 400 ม.) 
               2562 = 836,000 
                        (ยาว 418 ม.) 

ซอยพรงทะเลมีความยาวมาก
และต้องใช้งบประมาณสูงที่
เกินศักยภาพ อบต. จึงมีความ
จ าเป็นต้องประสานแผนกับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตราด เพ่ือด าเนินการ 

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาง 
หนุน (แผนหมู่ 6) 

36 กองช่าง ก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้าน 
นางหนุน (แผนหมู่ 6)  
             กว้าง 3 เมตร  
             ยาว 200 เมตร  
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2561)  
งบประมาณ 400,000 บาท   

ก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้าน 
นางหนุน (แผนหมู่ 6)  
             กว้าง 4 เมตร  
             ยาว 200 เมตร  
(ย้ายมาบรรจุอยู่ในแผนฯ 2562)  
งบประมาณ 452,000 บาท   

โครงการเดิมอยู่ในแผนพัฒนา
ฯ2561 เนื่องจากงบประมาณ
มีอยู่อย่างจ ากัดจึงไม่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น
เพ่ือให้โครงการน าสู่การปฏิบัติ
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องย้ายจาก
ปี 2561 เป็นปี 2562 

 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๓๐ 

 

ที ่ โครงการ หนา้ 
สว่น

ราชการที่
รบัผดิชอบ 

การเปลีย่นแปลง 
เหตผุลทีข่อเปลีย่นแปลง 

รายการเดมิ รายการทีเ่ปลีย่นแปลง 
3 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังกลม  

แผนชุมชนหมู่ 7 
38 กองช่าง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังกลม  

แผนชุมชนหมู่ 7 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2562) 
งบประมาณ 300,000บาท 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังกลม  
แผนชุมชนหมู่ 7 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2564) 
งบประมาณ 300,000บาท 

โครงการอยู่ในแผนพัฒนาฯ
2562 เนื่องจากงบประมาณมี
อยู่อย่างจ ากัดจึงไม่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น
เพ่ือให้โครงการน าสู่การปฏิบัติ
จึงมคีวามจ าเป็นที่ต้องย้ายจาก
ปี 2562 เป็นปี 2564 

4 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังชะอม 
แผนชุมชนหมู่ 7 

38 กองช่าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังชะอม 
แผนชุมชนหมู่ 7 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2562) 
งบประมาณ 300,000บาท 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวังชะอม 
แผนชุมชนหมู่ 7 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2564) 
งบประมาณ 300,000บาท 

โครงการอยู่ในแผนพัฒนาฯ
2562 เนื่องจากงบประมาณมี
อยู่อย่างจ ากัดจึงไม่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น
เพ่ือให้โครงการน าสู่การปฏิบัติ
จึงมคีวามจ าเป็นที่ต้องย้ายจาก
ปี 2562 เป็นปี 2564 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๓๑ 

 

ที ่ โครงการ หนา้ 
สว่น

ราชการที่
รบัผดิชอบ 

การเปลีย่นแปลง 
เหตผุลทีข่อเปลีย่นแปลง 

รายการเดมิ รายการทีเ่ปลีย่นแปลง 
5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  

ซอยเฉลิมพระเกียรติ  
เฉลิมพระชนม์ และ เฉลิมวังชัย 
(แผนชุมชน หมู่1-8) 
 

40 กองช่าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  
ซอยเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนม์  
และ เฉลิมวังชัย(แผนชุมชน หมู่1-8) 
งบประมาณ 2561 = 170,000 
               2562 = 300,000 
               2563 = 300,000 
               2564 = 300,000 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  
ซอยเฉลิมชัย และเฉลิมชนม์  
งบประมาณ 2561 = 170,000 
               2562 = 200,000 
               2563 = 200,000 
               2564 =      - 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล.ซอยเฉลิมวังชัย 
เนื่องจากประเมินงบประมาณ
แล้ว งบประมาณสูงเกิน
ศักยภาพ อบต. จึงจะน า
โครงการดังกล่าวประสาน
โครงการพัฒนาจังหวัด โดย
รายละเอียด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 670 เมตร งบประมาณ 
(2562) 2,230,000 บาท 

6 ปรับปรุงท่อระบายน้ าซอยวัดเขา
น้อย ช่วงบ้านนายธีระ  
แผนชุมชนหมู่ 1 

40 กองช่าง ปรับปรุงท่อระบายน้ าซอยวัดเขาน้อย 
ช่วงบ้านนายธีระ แผนชุมชนหมู่ 1 
- เป้าหมายผลผลิตโครงการ  
ท่อขนาด 60 เมตร 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2562) 
งบประมาณ 40,000บาท 

ปรับปรุงท่อระบายน้ าซอยวัดเขา
น้อยช่วงบ้านนายธีระ  
แผนชุมชนหมู่ 1 
-เป้าหมายผลผลิตโครงการ  
ท่อขนาด 60 เซนติเมตร 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2563) 
งบประมาณ 40,000บาท 

ยังไม่มีความเดือนร้อนจ าเป็น
เร่งด่วน จึงสามารถย้ายไป
บรรจุในแผนพัฒนาฯ ปี 
2563 

 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๓๒ 

 

ที ่ โครงการ หนา้ 
สว่น

ราชการที่
รบัผดิชอบ 

การเปลีย่นแปลง 
เหตผุลทีข่อเปลีย่นแปลง 

รายการเดมิ รายการทีเ่ปลีย่นแปลง 
7 วางท่อน้ าดิบลงสระสาธารณะและ

เชื่อมต่อเข้าระบบประปาหมู่บ้าน 
พร้อมเครื่องดันน้ า หมู่ 7 

46 กองช่าง วางท่อน้ าดิบลงสระสาธารณะและ
เชื่อมต่อเข้าระบบประปาหมู่บ้าน 
พร้อมเครื่องดันน้ า  
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2562) 
งบประมาณ 250,000บาท 

วางท่อส่งน้ าคลองน้ าเชี่ยว-สระอ้าย 
ประแสร์ หมู่ 7 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2563) 
งบประมาณ 320,000 บาท 

เนื่องจากมีโครงการที่เพ่ิมเติม
เข้าใหม่คือ โครงการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ า (เครื่องดีเซล 4 
สูบ) พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ของ อบต. ที่ทุก
หมู่บ้านสามารถน าไปใช้ได้เมื่อ
มีความจ าเป็น ดังนั้นเพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนโครงการเดิม
จึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องระบุ
ค าว่า พร้อมเครื่องดันน้ าอีก
ต่อไป 

8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมสายดับ 
ซอยธวัชอุทิศ – ปลายคลอง 
แผนชุมชนหมู่ 6-7 

47 กองช่าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมสายดับ 
ซอยธวัชอุทิศ – ปลายคลอง 
แผนชุมชนหมู่ 6-7 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2561) 
งบประมาณ 90,000บาท 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
ซอยธวัชอุทิศ – ปลายคลอง 
แผนชุมชนหมู่ 6-7 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2562) 
งบประมาณ 90,000บาท 

โครงการเดิมอยู่ในแผนพัฒนา
ฯ2561 เนื่องจากงบประมาณ
มีอยู่อย่างจ ากัดจึงไม่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น
เพ่ือให้โครงการน าสู่การปฏิบัติ
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องย้ายจาก
ปี 2561 เป็นปี 2562 

 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๓๓ 

 

ที ่ โครงการ หนา้ 
สว่น

ราชการที่
รบัผดิชอบ 

การเปลีย่นแปลง 
เหตผุลทีข่อเปลีย่นแปลง 

รายการเดมิ รายการทีเ่ปลีย่นแปลง 
9 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 3 เฟส  

ซอยร่วมใจ (บ้านนายติ๊ก) หมู่ 1 
48 กองช่าง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 3 เฟส  

ซอยร่วมใจ (บ้านนายติ๊ก) หมู่ 1 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2562) 
งบประมาณ 200,000บาท 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
ซอยร่วมใจ (บ้านนายติ๊ก) หมู่ 1 
(บรรจุอยู่ในแผนฯ 2562) 
งบประมาณ 90,000 บาท 

ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องเป็น
ระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๓๔ 

 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที่ 2 พัฒนาระบบโครงการสรา้งพื้นฐานและบริการทางสงัคมใหเ้พยีงพอฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัตราด ที ่7 ดา้นการบรหิารจดัการทีด่แีละการบริการสาธารณะ 
5. ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการที่ดี 
5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ หนา้ 
สว่น

ราชการที่
รบัผดิชอบ 

การเปลีย่นแปลง 
เหตผุลทีข่อเปลีย่นแปลง 

รายการเดมิ รายการทีเ่ปลีย่นแปลง 
1 โครงการส่งเสริม/พัฒนาความรู้

เพ่ือให้พนักงานและสมาชิกมี 
ความรู้เหมาะแก่การปฏิบัติหน้าที่ 

49 ทุก
หน่วยงาน 

โครงการส่งเสริม/พัฒนาความรู้เพ่ือ 
ให้พนักงานและสมาชิกมีความรู้
เหมาะแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
งบประมาณ 2561 = 50,000 
               2562 = 50,000 
               2563 = 50,000 
               2564 = 50,000 

โครงการส่งเสริม/พัฒนาความรู้
เพ่ือให้พนักงานและสมาชิกมี 
ความรู้เหมาะแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
งบประมาณ 2561 = 150,000 
               2562 = 150,000 
               2563 = 150,000 
               2564 = 150,000 

วงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้เดิม
ไม่เพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๓๕ 

 

 
 
 

สว่นที ่3 
บญัชสีรปุโครงการพัฒนาและรายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ป ีพ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่1) 
 ส าหรบัประสานโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัตราด  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๓๖ 

 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 
ส าหรับประสานโครงการพฒันาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัตราด 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1) ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

1 

 
 

800,000 

 
 

3 

 
 

4,036,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4 

 
 

4,836,000 
รวมทัง้สิน้ 1 800,000 3 4,036,000 - - - - 4 4,836,000 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๓๗ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 
ส าหรับประสานโครงการพฒันาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัตราด 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 
ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่2 พฒันาระบบโครงการสรา้งพื้นฐานและบริการทางสงัคมใหเ้พยีงพอฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัตราด ที ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 

(Kpi) 
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสะพาน 
คสล.  
(สะพานจันทร์) 
หมู่ 2 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

(รายละเอียดตาม
แบบ อบจ.) 

 1,200,000   จ านวน
สะพานที่ได้
มาตรฐาน 

สะพานที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย
สะดวกส าหรับ
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๓๘ 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์ป่าชาย
เลนบ้านปาก
คลองน้ าเชี่ยว 
(หมู่ 3) 

เพ่ืออนุรักษ์และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

จ านวน 1 หลัง  2,000,000   อนุรักษ์ป่า
ชายเลยให้
ยั่งยืน 

อนุรักษ์และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและสร้าง
รายได้ให้
ประชาชน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนค
สล.ซอยพรง
ทะเล 1 หมู่ 3 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 818 เมตร 

800,000 
(ยาว400ม.) 

836,000 
(ยาว418ม.) 

- - จ านวนถนน
ได้มาตรฐาน 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 
สะดวกส าหรับ
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

 

 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๓๙ 

 

 
 
 

สว่นที ่4 
บญัชสีรปุโครงการพัฒนาและรายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ป ีพ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่1) 
 ส าหรบัประสานโครงการพฒันาจงัหวดัตราด 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๔๐ 

 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 

ส าหรับประสานโครงการพฒันาจังหวดัตราด 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1) ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

32,230,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

32,230,000 
รวมทัง้สิน้   2 32,230,000     2 32,230,000 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๔๑ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 

ส าหรับประสานโครงการพฒันาจังหวดัตราด 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่2 พฒันาระบบโครงการสรา้งพื้นฐานและบริการทางสงัคมใหเ้พยีงพอฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัตราด ที ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 

(Kpi) 
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อ
น้ าดิบจากอ่าง
เก็บน้ าเขาระก า 
(ประสานแผน
จงัหวดั/สถ.) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า
อย่างยั่งยืน 

วางท่อส่งน้ าเข้า
หมู่บ้าน หมู่ 6,5,4 
ตามล าดับ 
(แบบตามกรม
ชลประทาน) 

 30,000,000   มีน้ าเพียงพอ
ต่อ
การเกษตร 

มีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง 

2 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล.ซอยเฉลิม
วังชัย (หมู่ 1) 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 670 

 2,230,000   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

  



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๔๒ 

 

 
 
 

สว่นที ่5 
บญัชสีรปุโครงการพัฒนาและรายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ป ีพ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่1) 
 ส าหรบัอดุหนนุ อปท. สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ องคก์รประชาชน  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๔๓ 

 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 
ส าหรับอุดหนนุ อปท. สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1) ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

700,000 

 
 

2 

 
 

700,000 

 
 

2 

 
 

700,000 

 
 

6 

 
 

2,100,000 
รวมทัง้สิน้ - - 2 700,000 2 700,000 2 700,000 6 2,100,000 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๔๔ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 
ส าหรับอุดหนนุ อปท. สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน  

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 
ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่2 พฒันาระบบโครงการสรา้งพื้นฐานและบริการทางสงัคมใหเ้พยีงพอฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท.ในเขตจงัหวดัตราด ที ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 

(Kpi) 
ผลที่คาดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนกจิการ
ไฟฟ้า (โครงการ
ต่างๆ) แก่ สนง.
ไฟฟ้า จ.ตราด 
และ สนง.การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค จ.ตราด 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย
ในการด าเนินชีวิต 

สนง.ไฟฟ้า จ.ตราด 
และ สนง.ไฟฟ้าส่วน

ภูมภาค จ.ตราด 

 500,000 500,000 500,000 กิจการที่เป็น
สาธารณ 
ประโยชน์

ได้รับ
สนับสนุน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิต 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่มา ตวัชีว้ดั 
(Kpi) 

ผลที่คาดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนกิจการ
ประปา
(โครงการต่างๆ)
แก่ สนง.การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค จ.ตราด 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ด าเนินชีวิต 

สนง.การประปาส่วน
ภูมิภาค จ.ตราด 

 200,000 200,000 200,000 กิจการที่เป็น
สาธารณ 
ประโยชน์

ได้รับ
สนับสนุน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การด าเนินชีวิต 

กองช่าง 
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สว่นที ่6 
บญัชีครภุณัฑ์ 

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิม่เตมิและเปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่1) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 
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บญัชคีรภุัณฑ์ 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ป ี(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1) 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ การเกษตร เพ่ือแก้ปัญหาภัย
แล้งในพ้ืนที่ต าบล

หนองโสน 

เครื่องสูบน้ า 
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ  
4 จังหวะ 
2 ใบพัด 4 นิ้ว 
(จ านวน 1 เครื่อง) 

 320,000   ส านักปลัด 

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2 (รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
จ านวน 1 เครื่อง 

 30,000   กองช่าง 

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

 3,000   กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ ชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

 3,000   กองช่าง 

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 

 957,000   กองช่าง 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ใน
ส านักงาน/งาน
ประมวลผลนอก

พ้ืนที่ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค  
จ านวน 1 เครื่อง 
 (รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบฯหรือด าเนินการสืบ
ราคาฯ) 

 30,000   ส านักปลัดฯ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ ชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 2 เครื่อง 
(รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบฯหรือด าเนินการสืบ
ราคาฯ) 

 7,000   ส านักปลัดฯ 

8 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 2 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

 6,000  
 

 ส านักปลัดฯ 
 

9 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ 
 

ส านักงาน 
 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จ านวน 2 ตู ้
(คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.) 

 11,000 
 

  ส านักปลัดฯ 
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ที ่   แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ 
 

ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และการประชุม

สภาฯ 

เครื่องบันทึกเสียง 
จ านวน 1 เครื่อง 
(เป็นรายการนอก
มาตรฐาน สืบค้นราคา
ตามท้องตลาด) 

 5,000   ส านักปลัดฯ 

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและ
การเผยแพร่ 

เพ่ือใช้เป็น
อุปกรณ์ผลิตสื่อ

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล (แบบ DSLR)
ความละเอียดภาพไม่ต่ า
กว่า 20 ล้านพิกเซล 
(พร้อมอุปกรณ์) 
จ านวน 1 เครื่อง 
(เป็นรายการนอก
มาตรฐาน สืบค้นราคา
ตามท้องตลาด) 

 25,000  
 

 ส านักปลัดฯ 
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ที ่   แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน 

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบ้ิลแค๊บ ขนาด 1 
ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

  814,000  ส านักปลัดฯ 
 

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ดับเพลิง เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ 

ชุดผจญเพลิงภายใน
อาคาร พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 2 ชุด 

 110,000   ส านักปลัดฯ 

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 
แผ่นต่อนาที 
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

 180,000   ส านักปลัดฯ 
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ที ่   แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือปรับอากาศ
ส านักงานให้

เหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ ชนิด
ตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
30,000 บีทียู จ านวน 
2 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

 80,400  
 

 กองคลัง 

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ ชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

 3,000   กองคลัง 

17 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2 (รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
จ านวน 1 เครื่อง 

 30,000   กอง
สาธารณสุข 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๕๓ 

 

 
 

ที ่   แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ ชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

 3,000   กอง
สาธารณสุข 

19 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตาม 
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

 3,000   กอง
สาธารณสุข 

20 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน 
 
 
 
 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 
ตัน ปริมาณกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
จ านวน 1 คัน
(รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

  950,000  สาธารณสุข 



 

 

 
       แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง (ฉบับที ่1)                                                                                                                           หนา้ ๕๔ 

 

 
 
 
 
 
 

ที ่   แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณและทีผ่่านมา หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ

บริการประชาชน
ในการส ารวจ

ต่างๆ 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา 
จ านวน 1 คัน 

 40,800   สาธารณสุข 

22 การศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
รับประทาน

อาหารส าหรับ
เด็ก 

โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี  
จ านวน 10 ชุด 

 40,000   กอง
การศึกษา 



 

 

   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


