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ค าน า 
    
     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และมีการด าเนินแก้ไข/เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล
หนองโสน และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเ พ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม นั้น 
    ด้วยในปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ และบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลใหแ้ผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสนที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม นั้น 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แล้วนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่   
และตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในต าบลหนองโสน 
 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน   
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564 

ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

1. เหตุผลและความจ าเป็น 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 และมีการด าเนินแก้ไข/เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล
หนองโสน และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม  ซึ่งในปัจจุบันสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ รวมทั้งบริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง  
  ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสน สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
สอดคล้องกับแนวทางการจัดท าแผนและประสานพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและระดับต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสนจึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และด าเนินการให้บริการสาธารณะในพ้ืนที่ โดยมีเหตุผลและความจ าเป็น 
ดังนี้  
  1.1 หมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลหนองโสน หมู่ที่  1 - ๘ ได้จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน และหมู่บ้านหมู่ที่ 1 - 8 ได้เสนอโครงการและปัญหาความเดือน
ร้อนในพ้ืนที่ที่ ได้รับความเห็นชอบจากการประชาคมหมู่บ้าน ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  
และเป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ ใน
ระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  1.2 ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้เสนอโครงการ/ครุภัณฑ์ ในการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริม
การพัฒนาและการด าเนินการให้บริการสาธารณะพ้ืนที ่

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 3/2564 
  2.1 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) มีความสอดคล้องและครอบคลุมกับ
สภาพปัญหาในพ้ืนที่ และสามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการพัฒนาและการด าเนินการให้บริการ
สาธารณะในพ้ืนที ่
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ตามสภาพ
ปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และนโยบายของรัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและ
ต าบล 
   



 

 

๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564 

2.3 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ให้ มี เพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่  และชุมชนที่ เ พ่ิมขึ้น เช่น  
ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริ การ
สาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน 

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้       
       (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตราท่ี 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 ด้วย  แลเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๓ 

 

 
 
 
 
 

สว่นที ่2 
บญัชสีรปุโครงการพัฒนาและรายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เตมิ ครัง้ที ่3/2564   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน  

อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๔ 

 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่3/2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

 

 
 
 

 
ยทุธศาสตร ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
คณุภาพชวีติและสงัคมอยูด่มีี
สขุ 

            

1.1 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - 1 0 1 0 
รวม - - - - - - - - 1 0 1 0 

2) ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
เศรษฐกจิ การท่องเทีย่วเชิง
นเิวศ และรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 
3) ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ของชมุชนและ
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
ประชาชน 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 

แบบ ผ. 01 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๕ 

 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่3/2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

 

 
 
 
 

 
 

 
ยทุธศาสตร ์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

            

    4.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - - - - - 2 300,000 56 57,607,000 58 57,907,000 

รวม - - - - - - 2 300,000 56 57,607,000 58 57,907,000 
5. ยทุธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการทีด่ ี

            

    5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- - - - - - - - 2 115,000 2 115,000 

รวม - - - - - - - - 2 115,000 2 115,000 
รวมทัง้สิน้ - - - - - - 2 300,000 59 57,722,000 61 58,022,000 

แบบ ผ. 01 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๖ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่3/2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่2 การเสริมสรา้งความมัน่คง ความสงบเรยีบร้อย และชมุชนเขม้แข็ง ดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวดัตราด ที ่2 ดา้นงานสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 
     ๑.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติและสงัคมอยู่ดมีสีุข 

1.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ศูนย์ประสานงาน
ด้านสุขภาพ 
(โรงพยาบาลชุมชน) 
หมู่ 3 

เพื่อจัดตั้งศูนย์
ประสานงานด้าน
สุขภาพในพ้ืนท่ี 
ลดการแออดัของ
โรงพยาบาล 

ด าเนินการติดต่อ
ประสานงาน 
บริการดา้น
สุขภาพของ
ประชาชน 

- - - - - จ านวนการ
จัดตั้งศูนย์
ประสานงาน
ด้านสุขภาพใน
พื้นที ่

สามารถ
ด าเนินการ
งานสุขภาพใน
พื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 1 โครงการ           

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๗ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่3/2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

 
ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่1  การพฒันาความมัง่คั่งทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคา้ชายแดนเชือ่มโยงกบัอาเซยีนฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวดัตราด ที ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
     4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

4.๑ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน/ลงดิน 
ซอยบ้านนายตุด๊ตู่ 
สุวรรณพิศ หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน/ลงดิน 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร  
ยาว ๓๐ เมตร 

    72,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระน้ าเขาน้อย 
(ก่อสร้างถนน คสล. 
รอบสระน้ าเขาน้อย) 
หมู่ ๑ 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก พร้อมกับ
เป็นที่ออกก าลังกาย
ของประชาชนใน
ต าบลหนองโสน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 340 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า ๑,360 ตร.ม. 

    816,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย และมี
พื้นที่ออกก าลัง
กาย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย และ
ประชาชนมีพื้นที่
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๘ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยเฉลมิชนม์ 
(บริเวณข้างบ้านนาง
ละเอียด เอกสินชล ถึง 
บ้านนายเสนห่์ สุทธิวารี) 
หมู่ ๑ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง รอการ
ระบาย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 40 เมตร 

    120,000 รางระบายน้ าใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
รอการระบาย 
อย่างมีประ สิทธิ
ภาพ 

กองช่าง 

4 ขยายถนน คสล. และวาง
ท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก และฝาปิด 
ซอยสินธุนาคิน ๒ หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ขยายถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๒ เมตร (ฝั่งขวา) 
ยาว ๑๐๐ เมตร วางท่อ
ระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก และฝาปดิ 

    450,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็น 
๓ เฟส ซอยหัวหนอง  
หมู่ ๑ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 

    200,000 ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ร่วมใจ ๓ หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว ๖๐ เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 
ตร.ม. 

    108,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๙ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ขยายท่อเมนประปา ซอย
เฉลิมชนม์ หมู่ ๑ 

เพื่อส่งเสริมชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

ขยายท่อเมนประปา เป็น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ 
นิ้ว ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร 

    770,000 ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
เพียงพอ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน/ ลงดินซอย
ทางเกวียนเก่า (หลัง
โรงเรียนวดัไทรทอง) หมู่ 
๑ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน/ ลงดิน ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ 
เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 
๔,๐๐๐ ลบ.ม. 

    400,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

9 ขุดลอกรางระบายน้ าริม
ถนนสายตราด - แหลม
งอบ (จากคลองหนอง
เสมด็ ถึง คลองวัดไทร
ทอง) หมู่ ๑ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง รอการ
ระบาย 

ขุดลอกรางระบายน้ า 
ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 

    22,000 รางระบายน้ าใช้
งานได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังรอการ
ระบาย อย่างมีประ 
สิทธิภาพ 

กองช่าง 

10 ฝังท่อระบายน้ าพร้อมลง
ดิน ซอยเฉลมิเกียรติ 
(บริเวณบ้าน น.ส. อุทัย 
โสนทอง) หมู่ ๑ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง รอการ
ระบาย 

วางท่อระบายน้ า ระยะทาง  
60 เมตร พร้อมลงดิน 

    150,000 ถนนและท่อ
ระบายน้ าทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังรอการ
ระบาย อย่างมีประ 
สิทธิภาพ 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สุขนานอุทิศ ๒ (ซอย
เฉลิมราชย์) หมู่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๓๒๐ ตร.ม. 

    192,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๑๐ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สุทธิวารี หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑๔๐ เมตร พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.
ม. 

    336,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

13 ขยายไฟฟ้าสายดับพร้อม
ไฟแรงต่ า ซอยมิ่งขวัญ 1, 
2 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายไฟฟ้าสายดับ
พร้อมไฟแรงต่ า 
ระยะทาง 305 เมตร 

    183,000 ประชาชนมีไฟใช้
อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

14 วางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก และฝาปิด 
ซอยมิ่งขวัญ หมู่ ๒ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง รอการ
ระบาย 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก และฝา
ปิด ระยะทาง ๑๙๐ 
เมตร 

    375,000 รางระบายน้ าใช้
งานได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังรอการ
ระบาย อย่างมีประ 
สิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๑๑ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนน คสล. (หรือ
พร้อมลงดิน) ซอยลุงถึก 
หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๗๐ เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.
ม. 

    168,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างก าแพงกันดิน 
คสล. พร้อมลงดิน ซอย
แหลมตอง หมู่ ๒ 

เพื่อป้องกันการทรุด
ตัวของถนน 

ก่อสร้างก าแพงกันดิน 
คสล. พร้อมลงดิน  
ระยะทาง ๔๘๕ เมตร 

    1,800,000 สามารถป้องกัน
การทรุดตัวของ
ถนนได ้

สามารถป้องกันการ
ทรุดตัวของถนนได ้

กองช่าง 

17 สระพักน้ าจดืหัวนาโขด หมู่ 
3 

เพื่อการกักเก็บน้ า 
และรองรับการ
ขยายตัวของพื้นที่
การเกษตร 

ขุดสระพักน้ าจืด พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,800 
ตร.ม.  

    200,000 จ านวนสระพักน้ า
จืดที่กักเก็บน้ าได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 

18 ท่อส่งน้ าคลองชลประทาน 
– สระหนองยายเหม หมู่ 3  

เพื่อการส่งน้ าในการ
อุปโภคและ
การเกษตรในพื้นที ่

วางท่อส่งน้ า 
ระยะทาง 900 เมตร 

    270,000 ระยะทางในการ
วางท่อ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคและ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๑๒ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ประตูกั้นน้ าเค็มพื้นที่รอบ 
หมู่ 3 

เพื่อป้องกันการดัน
ของน้ าเค็ม และ
ป้องกันความเสีย
ทางการเกษตรใน
พื้นที ่

ก่อสร้างประตูกั้น
น้ าเค็ม จ านวน 6 จดุ 

    200,000 จ านวนประตูกั้น
น้ าเค็ม 

สามารถป้องกันการ
ดันของน้ าเค็มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

20 ขุดลอกรางระบายน้ าบ้าน
ยายบุญ – หนองยาว หมู่ 
3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง และเพิ่มการ
ระบายน้ าในพื้นที ่

ขุดลอกรางระบายน้ า 
ระยะทาง 300 เมตร 

    50,000 ระยะทางในการ
ขุดลอกรางระบาย
น้ า 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและการ
ระบายน้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

21 ขุดลอกรางระบายน้ าคลอง
ไสไ้ก่บ้านป้าพจ – คลอง
แตง หมู่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง และเพิ่มการ
ระบายน้ าในพื้นที ่

ขุดลอกรางระบายน้ า 
ระยะทาง 1,740 
เมตร 

    80,000 ระยะทางในการ
ขุดลอกรางระบาย
น้ า 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและการ
ระบายน้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล. พรง
ทะเล 1 หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 240 เมตร 

    576,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๑๓ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 ติดตั้งไฟส่องสว่างข้าง
ทาง หมู่ 4 
- ซอยพระคุณแม ่
- ซอยแสงไทย 
- ซอยร่วมใจพัฒนา 
- ซอนดอนศาลเจ้า 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟส่องสว่างข้างทาง 
ระยะทางรวม 720 เมตร  
- ซอยพระคุณแม่ ระยะทาง 
160 เมตร 
- ซอยแสงไทย ระยะทาง 
160 เมตร  
- ซอยร่วมใจพัฒนา 
ระยะทาง 200 เมตร 
- ซอนดอนศาลเจ้า 
ระยะทาง 200 เมตร 

    150,000 ระยะทางในการ
ติดตั้งไฟส่องสว่าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

24 ปรับปรุงถนนดิน ซอย
เทิดพระเกยีรติ 4 หมู่ 
4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงถนนดิน ปรมิาณดิน
ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 

    100,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๑๔ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยเพื่อนรัก 3 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟส่องสว่างข้าง
ทาง  ระยะทาง 170 
เมตร 

    34,000 ระยะทางในการ
ติดตั้งไฟส่องสว่าง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

26 ลงดินพร้อมขยายผิวจารจร 
ซอยยายเหลียว หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดินพร้อมขยายผิว
จารจร  ปรมิาณดินไม่
น้อยกว่า 450 ลบ.ม. 
พร้อมรื้อป่า 

    65,000 ระยะทางในการลง
ดิน 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

27 ลงดินพร้อมขยายผิวจารจร 
ซอยสายทอง หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ลงดินพร้อมขยายผิว
จารจร ปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 200 ลบ.ม. 
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 115 
เมตร 

    325,000 ระยะทางในการลง
ดิน 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๑๕ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนา
ตาเปลื่อง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 430 เมตร 

    774,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สวนทิดทัศน์ หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

    168,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

30 สูบน้ าดิบพลังงานไฟฟ้า 
(เนินกระท้อน – ประปาหมู่ 
6) หรือท ากาลักน้ า หมู่ 6 

เพื่อการบริหาร
จัดการจดัการน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ป้องกันภัยแล้งอย่าง
ยั่งยืน 

วางท่อสูบน้ าดิบ
พลังงานไฟฟ้า 
ระยะทาง 5,260 
เมตร 

    3,016,000 ระยะทางในการ
วางท่อส่งน้ า 

สามารถบริหาร
จัดการน้ า มีน้ าเพื่อ
การอุปโภคและ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง และ
ป้องกันปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 

31 ประปาหมู่บ้าน (เปลีย่น
ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค 

ขยายเขตประปา
ภูมิภาค ขนาดท่อ 4 
นิ้ว ระยะทาง 8,500 
เมตร 

    5,100,000 ระยะทางในการ
ขยายเขตประปา
ภูมิภาค 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๑๖ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมสายดับ ซอยธวัช
อุทิศ หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมสายดับ 
ระยะทาง 700 เมตร 

    140,000 ประชาชนมีไฟใช้
อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

33 ขยายถนน คสล. ซอยสระ
เสมด็แดง หมู่ 6 
 

 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ขยายถนน คสล. ข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 
920 เมตร 

    600,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

34 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรง
ต่ า ซอยสระเสมด็แดง หมู่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/
แรงต่ า ระยะทาง 
3,900 เมตร 

    1,600,000 ประชาชนมีไฟใช้
อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

35 ป้ายช่ือซอยต่าง ๆ หมู่ 6 เพื่อความชัดเจน 
และความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

จัดท าป้ายซอยในพื้นที่
หมู่ 6 จ านวน 10 
ป้าย 

    35,000 จ านวนการจัดท า
ป้ายซอย 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

36 ปรับปรุงทางสาธารณะ 
ซอยหัวซาก หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร 

    52,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๑๗ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบหลกั ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรง
ต่ า (ซอยเนินกระท้อน – 
หนองปรือ) หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/
แรงต่ า ระยะทาง 
3,000 เมตร 

    1,500,000 ประชาชนมีไฟใช้
อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

38 สูบน้ าประปาพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค 

วางท่อน้ าประปา 
ระยะทาง 5,260 
เมตร 

    1,700,000 ระยะทางในการวาง
ท่อน้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

39 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 6  เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าสะอาดในการ
อุปโภค และ
การเกษตร 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน 15 บ่อ 

    750,000 จ านวนการขุดเจาะ
บ่อบาดาล 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยเนินขวาง หมู่ 6  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง และเพิ่มการ
ระบายน้ าในพื้นที ่

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 140 เมตร 

    420,000 ระยะทางในการ
ก่อสร้างรางระบาย
น้ า 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและการ
ระบายน้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๑๘ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. บ้านหินโค่ง หมู่ 6  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง และเพิ่มการ
ระบายน้ าในพื้นที ่

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 140 เมตร 

    420,000 ระยะทางในการ
ก่อสร้างรางระบาย
น้ า 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและการ
ระบายน้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สะพานชากดา หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

    48,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัง
ชะอม หมู่ 7  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 166 เมตร  

    300,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

44 ปรับพื้นท่ีขยายพื้นผิวถนน 
ซอยห้วงน้ าขาว หมู่ 7  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ปรับปรุงพื้นผิวถนน 
ระยะทาง 150 เมตร 

    150,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างฝายกั้นน้ าจืดข้าง
สวนยายนี หมู่ 7 

เพื่อการกักเก็บน้ า 
ในการอุปโภคและ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าจืด 
ขนาดกว้าง 1 เมตร 
ยาว 3 เมตร 

    100,000 จ านวนฝายทีไ่ด้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคและการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๑๙ 

 

 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ก่อสร้างถนน/ลงดิน 
ซอยก้นกอก หมู่ 8  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง และเพิ่มการ
ระบายน้ าในพื้นที ่

ก่อสร้างถนน/ลงดิน 
ปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 880 ลบ.ม. 

   100,000  จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างรั้ว (ราวกันตก) 
บริเวณก าแพงกันดิน
ตลาดริมน้ า บ้านนาย
ประสาท หมู่ 8  

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างรั้ว (ราวกัน
ตก) ขนาดสูง 1 
เมตร ยาว 221 
เมตร 

   200,000  ระยะทางในการ
ก่อสร้างรั้ว (ราวกัน
ตก) 

สามารถป้องกันการ
พลัดตกน้ า และลด
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

48 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
ตั้งแต่บ้านนายสถิตย์ 
ถึงถนนชลประทาน หมู่ 
8  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า ระยะทาง 320 
เมตร 

    222,000 ประชาชนมีไฟใช้
อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนดินซอย
เพิ่มพูล หมู่ 8 
 

 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมวางท่อ คสล. 
Ø 1 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ระยะทาง 280 
เมตร 

    1,400,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๒๐ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ตั้งแต่บ้านนายสถิตย์ ถึง
บ้านนายประสาท หมู่ 8  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง และเพิ่มการ
ระบายน้ าในพื้นที ่

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 280 เมตร 

    850,000 ระยะทางในการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและการ
ระบายน้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

51 ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 
ตั้งแต่สามแยก ถึงบ้านนาง
ลูกอินทร์ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 
ระยะทาง 200 เมตร  

    40,000 ประชาชนมีไฟ
ใช้อย่างทั่วถึง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมฝาปดิ ซอยเฟื่อง
เกษมอุทิศ หมู่ 8  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง และเพิ่มการ
ระบายน้ าในพื้นที ่

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมฝาปดิ ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 58 
เมตร 

    180,000 ระยะทางในการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมและการ
ระบายน้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 52 โครงการ      300,000 27,777,000    

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๒๑ 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่3/2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่2 การเสริมสรา้งความมัน่คง ความสงบเรยีบร้อย และชมุชนเขม้แข็งดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวดัตราด ที ่7 ดา้นการบรหิารจดัการทีด่แีละการบริการสาธารณะ 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 5. ยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการทีด่ี 
    5.๑ แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 
 

ที ่
 
 

โครงการ 
 
 

วตัถปุระสงค ์
 
 

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
ขั้นตอนการส ารวจ
ภาคสนามและการ
จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ช้ีแจงแนวทาง 
พร้อมลงพื้นที่ส ารวจ
ฐานข้อมูลที่ดิน
เกี่ยวกับแปลงที่ดิน 
อาคาร โรงเรือนและ
สิ่งปลูกสร้าง ป้าย การ
ประกอบการคา้ 
หมู่บ้าน ฯ และพัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูลใน
ระบบให้ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน 

ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน พร้อมบันทึก
ข้อมูลในแบบ ภดส.3 
แบบส ารวจข้อมลูเป็น
รายแปลงที่ดิน และ
บันทึกในระบบข้อมูล 
และลงในแบบ ภดส.1, 
ภดส.7 
 

    
 
 
 

100,000 

 

ส ารวจปรับปรุงข้อมลู
ภาคสนาม พร้อมบันทึก
ข้อมูลแบบ ภดส.3 แบบ
ส ารวจข้อมลู เป็นราย
แปลงท่ีดิน และบันทึก
ในระบบข้อมูลและลงใน

แบบ ภดส.1, ภดส.7 
จ านวนโดยประมาณ 

2,000 แปลง 

เจ้าหน้าท่ีส ารวจข้อมลู
ภาคสนาม และปฏิบัตหิน้าท่ี
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
ฯ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับแปลง
ที่ดิน อาคาร โรงเรือนและ
สิ่งปลูกสร้าง ป้าย การ
ประกอบการคา้ หมู่บ้านฯ 
และมีข้อมลูที่เป็นระบบและ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่
 
 

โครงการ 
 
 

วตัถปุระสงค ์
 
 

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2.  โครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์การ
เสียภาษีประจ าป ี

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจของภาษี 
ส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูลด้านภาษีให้กับ
ประชาชน และการ
จัดเก็บรายได้ที่เป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น 

จ้างเหมาจดัท าป้ายไว
นิลประชาสัมพันธ์การ
เสียภาษี เพื่อการ
จดัเก็บรายได้ที่มี
ประสิทธิภาพ ติดตั้ง
ป้ายหน้าส านักงาน 
อบต. หนองโสน และ
ศาลาประจ าหมู่บ้านทั้ง 
8 หมู่ รวมจ านวน 9 
แผ่นป้าย 

    15,000 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
การเสยีภาษี เพื่อการ
จัดเก็บรายได้ที่มี
ประสิทธิภาพ จ านวน 9 
แผ่นป้าย 

องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสนมีข้อมลูทีเ่ป็น
ระบบและการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
ตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ
พระราชบัญญัตภิาษีป้าย 

กองคลัง 

รวม 2 โครงการ       115,000    

แบบ ผ. 02 
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บญัชีโครงการ 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิม่เติม ครัง้ที ่3/2564 

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด 

***************************** 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่3/2564 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวดัตราด 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัตราดที ่1  การพฒันาความมัง่คั่งทางเศรษฐกจิจากฐานการทอ่งเทีย่ว การเกษตรครบวงจร การบริการและการคา้ชายแดนเชือ่มโยงกบัอาเซยีนฯ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ในเขตจงัหวดัตราด ที ่1 ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
     4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

4.๑ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(Kpi) 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ

หลกั 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างผิวถนนแอสฟลัต์
คอนกรีต ซอยเฉลิมชนม์ – 
ซอยเฉลิมชัย, ซอยเฉลมิ
เกียรติ, ซอยเฉลมิวังชัย 
และซอยเฉลิมศรัทธา หมู่ 
1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างผิวถนน
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
17,784 ตร.ม.  

    7,500,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างผิวถนนแอสฟลัต์
คอนกรีต ซอยศาลเจ้าปู่
หมอ หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างผิวถนน
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,250 ตร.ม. 

    3,830,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(Kpi) 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต ซอยเขาบ่อเจ็ก 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 
1,900 เมตร 

    2,400,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างผิวถนนแอสฟลัต์
คอนกรีต ซอยหนอง
น้ าหวาน หมู่ 6  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างผิวถนน
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 

    5,300,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สระเสม็ดแดง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

    7,200,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
เขาวังปลา หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

    3,600,000 จ านวนถนนท่ีได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ถนนท่ีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย สะดวก
ส าหรับการสญัจรไป
มา 

กองช่าง 

รวม 6 โครงการ       29,830,000    
 

แบบ ผ. 02/1 
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บญัชคีรุภณัฑ ์
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิม่เติม ครัง้ที ่3/2564 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด 

***************************** 
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 บญัชคีรภุัณฑ์ 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพิม่เตมิ ครั้งที่ 3/2564 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 

  
 ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 
งบประมาณ หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2 จ านวน 1 ชุด  
คุณสมบัติพื้นฐาน – มีหน่วยความ
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสญัญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย – มีจอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย ฯ ตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ  

    30,000 ส านักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 
1 เครื่อง  
คุณสมบัติพื้นฐาน  - มีก าลังไฟด้านนอกไม่
น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)   
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 
นาที 

    2,500 ส านักปลดั 

แบบ ผ. 03 
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 ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 
งบประมาณ หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู้ 
คุณลักษณะ : 1. มีมือจับแบบบดิ   
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ช้ิน   
3. คุณสมบตัิตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

   
 
 

 5,900 ส านักปลดั 

4 สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู้ 
คุณลักษณะ : 1. มีมือจับแบบบดิ  
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ช้ิน 
3. คุณสมบตัิตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

   
 
 

 5,900 กองสาธารณสุข
ฯ 

5 สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลติร  จ านวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะ : 1. สามารถดูดฝุ่นและ
น้ า 
2. เป็นราคาพร้อมติดตั้ง 

    11,000 กองสาธารณสุข
ฯ 

6 การศึกษา 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู้ 
คุณลักษณะ : 1. มีมือจับแบบบดิ  
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ช้ิน 
3. คุณสมบตัิตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

   
 
 

 5,900 กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. 03 



 

 

 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2564                                                                                                                             ๒๙ 

 

 
 ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 
งบประมาณ หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน ๒ ชุด ประกอบด้วย เสื้อคลุม
ดับเพลิง กางเกงดับเพลิง หมวกดบัเพลิง ผ้า
คลุมศรีษะ ถุงมือดับเพลิง ฯ รายละเอียด
ตามมาตรฐาน FM, NFPA, CE, EN   

    140,000 งานป้องกันฯ
ส านักปลดั 

8 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เทปสายไฟวัดระยะ ความยาว 100 เมตร 
จ านวน 1 ชุดคุณลักษณะ : 1. สายเทปท า
ด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส  
2. เทปมีความยาว 100 เมตร  
3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตร 
และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 เซนติเมตร  
4. หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 6 
มิลลเิมตร และหนาไม่เกิน 2 มิลลเิมตร 

    4,000 ส านักปลดั 

รวม         205,200  
 
 

   

แบบ ผ. 03 



 
 

 
 

 

 
 
 

   


