
 
 

 

  

 

 

  

 

 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

           เรื่อง  แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  
        ครั้งท่ี1 พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

   ......................................................................... 
 

ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป   
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี1 พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน
ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 นั้น 

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2559 ขอ  22 (3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณา
อนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลง หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช
แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฎิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ อําเภอ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ีประกาศและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี  16 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
                                                  (นางสาวอัญชลี  แจมแจง) 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                               
 

 
 
 
 
 



 
 

 

  

 

 

  

         คํานํา 
 

ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

                 แผนพัฒนา  หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แผนพัฒนาสี่ป หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด วิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

โครงการพัฒนา หมายความวา โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนนิการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลตองจัดใหมีการทําประชาคม  เพื่อรวบรวมปญหา ความตองการ
ของชุมชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการตางๆเพื่อนํามาเปนขอมูลในการจัดทํารางแผนพัฒนา
และจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๗ (๑) คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนา
ทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ี
ป โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 นี้ข้ึน เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหา
ความเดือดรอนและความตองการของประชาชน และเพื่อใหสามารถแกปญหา ความจําเปนเรงดวน ทันตอ
สถานการณในปจจุบันและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐได อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณา
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และพรอมท่ีจะ
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

  

สารบัญ 
                                                                                                หนา 

-บันทึกหลักการและเหตุผล       
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่(พ.ศ.2561-2564)        1-12 
 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 (แบบ ผ 01) 
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่(พ.ศ.2561-2564)       13-17 
 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 (แบบ ผ 02) 
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่(พ.ศ.2561-2564)       18-19 
 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 (แบบ ผ 03)  
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่(พ.ศ.2561-2564)        20-23 
 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 (แบบ ผ 05) 
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่(พ.ศ.2561-2564)        24-28 
 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 (แบบ ผ 08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 

 

  

บันทึกหลักการและเหตุผล 

เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีภารกิจในการพัฒนา
ทองถ่ินในเขตรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 ไปแลวนั้น 

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ยังไมครอบคลุมและมีความจําเปน
เรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความ
จําเปนตองเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันเพื่อ
ดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปได ให
ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปท่ีเพิ่มเติม

หรือเปล่ียนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปเพิ่มเติม

หรือเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ส่ีป เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง      

               สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ

และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ตอไป 

     ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จึงไดจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 นี้ ข้ึน เพื่อใหมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน และเพื่อใหสามารถแกปญหา ความ
จําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบันและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐได อีกท้ังใชเปน
กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป การเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 
2561 – 2564) ครั้งท่ี 1 ในครั้งนี้จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ 
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                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา 

             แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
      สาํหรับองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวาจะ
ไดรบั 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 2561 

  (บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.ขางปอม 
บานหินขาว หมูที 9  
ประชาคมหมูท่ี 9 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง5 ม.หนา
0.15 ม.ยาว 165+95 ม. 
(ตามแบบท่ีอบต.) 

500,000 300,000 

 

  รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีไดรับความสะดวก
ในการเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมถนนลูกรังพรอม
วางทอระบายนํ้า ซ.นิคม
เศรษฐกิจหมูท่ี 13 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

โดยการขุดดินพรอมวางทอ
ระบายน้ําและลงดินลูกรัง
เสริมเปนชวงๆผิวจราจร
กวาง5 ม.หนา0.15 ม.ยาว 

1,900ม.(พท.ไมนอยกวา
9,500ตรม.ปริมาณดิน 

ลูกรังไมนอยกวา 480   
ลบม.(ตามแบบท่ีอบต.) 

150,000    รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีไดรับความสะดวก
ในการเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.ลําดวน หมูท่ี 1 
ประชาคมหมูท่ี 1 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนใน
พื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง 5 ม.หนา 
0.15 ม.ยาว95 ม. 
(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000   รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีไดรับความสะดวก
ในการเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.ซับตารี-หนองแคน 
หมูท่ี 2 
ประชาคมหมูท่ี 2 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนใน
พื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง 5 ม.หนา 
0.15 ม.ยาว 95 ม. 
(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000   รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีไดรับความสะดวก
ในการเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 



                        -2-      
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

             แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.71 (ตอเน่ือง)   
หมูท่ี 4 
ประชาคมหมูท่ี 4 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
ในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง 5 ม.หนา0.15 
ม.ยาว 95 ม.(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000   รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.วัดทุงวิไล หมูท่ี 5 
ประชาคมหมูท่ี 5 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
ในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง 5 ม.หนา 0.15 
ม.ยาว 95 ม.(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000   รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.73(ตอเน่ือง)จุด
บานลุงเปง หมูท่ี 6
ประชาคมหมูท่ี 6 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชน
ในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง 5 ม.หนา 0.15 
ม.ยาว95 ม.(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000   รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.กลางบาน 
(ตอเน่ือง) หมูท่ี 8  
ประชาคมหมูท่ี 8 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง5 ม.หนา0.15 
ม.ยาว 95 ม.(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000   รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.72(ตอเน่ือง)หมูท่ี 
11 ประชาคมหมูท่ี 11 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง5 ม.หนา0.15 
ม.ยาว95 ม.(ตามแบบท่ีอบต.) 

 

 

300,000   รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม
มากข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 



                               -3-      
                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

             แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
            สาํหรับองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.เกิดสุวรรณ
(ตอเน่ือง) หมูท่ี 12 
ประชาคมหมูท่ี 12 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง5ม.หนา0.15ม.
ยาว95ม.(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000 
 

 

  รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.นิคมเศรษฐกิจ
(ตอเน่ือง)หมูท่ี 13 
ประชาคมหมูท่ี 13 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง5ม.หนา0.15ม.
ยาว95ม.(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000   รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.สําราญ(ตอเน่ือง) 
หมูท่ี14  
ประชาคมหมูท่ี 14 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง5ม.หนา0.15ม.
ยาว95ม.(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000 

 

  รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

13 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง ซ.หนาตู-หัวเขา
หมูท่ี 10 
ประชาคมหมูท่ี 10 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ซอมแซมถนนโดยลงลูกรัง  
ซ.หนาตู-หัวเขา หมูท่ี10 
(ตามแบบท่ี อบต.) 

 

 

200,000   รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

14 โครงการซอมแซมถนน
ลูกรัง ซ.ปากลวย หมูท่ี 
10  
ประชาคมหมูท่ี 10 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ซอมแซมถนนโดยลงลูกรัง 
ซ.ปากลวย หมูท่ี10 
(ตามแบบท่ี อบต.) 

 100,000   รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

      

แบบ ผ.01 



                        -4-      
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

             แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง      
ซ.ตาย้ิม หมูท่ี 12 เช่ือม 
หมูท่ี 8 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ซอมแซมถนนโดยลงลูกรัง 
ซ.ตาย้ิม หมูท่ี 12 เช่ือม      
หมูท่ี 8 

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

16 โครงการกอสราง คสล. 
ซ.ทรัพยสมบูรณ หมูท่ี 
12 - 8 - 6  
ประชาคมตําบล 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง5ม.หนา0.15ม. 
(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000 300,000 300,000 รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.เขาตาใน-บ.
หนองแก  
ประชาคมตําบล 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง5ม.หนา0.15ม. 
(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000 300,000 300,000 รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซ.จันเพ็ญ หมูท่ี 
12-หมูท่ี 7  
ประชาคมตําบล 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง5ม.หนา0.15ม. 
(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000 300,000 300,000 รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

19 โครงการกอสรางถนน 
คสล.(จุดทางเขาขางปม) 
หมูท่ี8  
ประชาคมตําบล 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง5ม.หนา0.15ม. 
(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000 300,000 300,000 รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 



                              -5- 
                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

             แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
          สําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยวโดยการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว และสิ่งอาํนวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว 
2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    2.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวใน
เขตพ้ืนท่ี 
ประชาคมตําบล 

เพ่ือสงเสริมอนุรักษและพัฒนา
แหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีเชน
ถํ้าเขาระฆัง,บึงซับตารี,ตลาดซับ
ตาร,ีหลุมหลบภัย,รอยพระพุทธ
บาท วัดเขาพริก,ฯลฯ 

สงเสริมและพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวในเขตตําบลทุง
ขนาน 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ท่ีมาทองเท่ียว
สถานท่ีสงเสริมและ
พัฒนาแหลง
ทองเท่ียว 

แหลงทองเท่ียวท่ีไดรับ
การสงเสริมพัฒนาใน
เขตตําบล 

สํานักงานปลัด 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



                                   -6- 
                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

             แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
              สําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยวโดยการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว และสิ่งอาํนวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 
                              ในระดับนานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว 
2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา/ปรับปรงุ
ภูมิทัศนบริเวณสระนํ้าบาน
โพธ์ิศรแีละพ้ืนท่ีสาธารณะ
ประชาคมตําบล 

เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอน
และออกกําลังกาย 

พัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
สระนํ้าบานโพธ์ิศรีและพ้ืนท่ี
สาธารณะพรอมติดต้ังเครื่องออก
กําลังกาย ต้ังอยูหมูท่ี 12 ตําบล
ทุงขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี 

200,000 
 
 

200,000 200,000 200,000 รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ท่ีมาใชบริการ
สวนสาธารณะ 

สถานท่ีพักผอนและเปน
สถานท่ีออกกําลังกาย 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน
อนุสาวรีย พลเรือเอกพระ
เจาบรมวงศเธอ พระองค
เจาอาภากรเกียรติวงศ 
กรมหลวงชุมพร เขตอุดม
ศักด์ิ “องคบิดาของ
ทหารเรือไทย” 
ประชาคมตําบล 

เพ่ือเปนสถานท่ี
สักการะบูชาอนุสาวรีย  
พลเรือเอกพระเจาบรมวงศ
เธอ พระองคเจาอาภากร
เกียรติวงศ กรมหลวงชุมพร 
เขตอุดมศักด์ิ “องคบิดา
ของทหารเรือไทย” 

ปรับปรุงภูมิทัศนอนุสาวรีย  
พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ 
พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ 
กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักด์ิ 
“องคบิดาของทหารเรือไทย”
ต้ังอยูหมูท่ี 1  ตําบลทุงขนาน 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

200,000 
 
 

200,000 200,000 200,000 รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ท่ีมาสักการะบูชา 

สถานท่ีพักผอนและเปน
สถานท่ีออกกําลังกาย 

กองชาง 

          
 
 
 
 

           
 

แบบ ผ.01 
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           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5.ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

   4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคควบคุมและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ 

เพ่ือควบคุมและปองกันโรค
พิษสุนัขบาในพ้ืนท่ี มิใหเกิด
โรคระบาด 

อบรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา
และคุมกําเนิดฉีดวัคซนี
ปองกันโรคพิษสุนัขบาในเขต 
อบต.ทุงขนาน 

50,000 
 

   รอยละ80ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับการ
ควบคุมและปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

ทําใหควบคุมโรคพิษสุนัขใน
พ้ืนท่ีมิใหเกิดโรคและจํานวนผู
ท่ีเสี่ยง 

งาน
สาธาสารณสุข

สํานักปลัด 
 

2 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ 

เพ่ือควบคุมและปองกันโรค
พิษสุนัขบาในพ้ืนท่ี มิใหเกิด
โรคระบาด 

อบรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา
และคุมกําเนิดฉีดวัคซนี
ปองกันโรคพิษสุนัขบาในเขต 
อบต.ทุงขนาน 

 50,000 50,000 50,000 รอยละ80ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับการ
ควบคุมและปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

ทําใหควบคุมโรคพิษสุนัขใน
พ้ืนท่ีมิใหเกิดโรคและจํานวนผู
ท่ีเสี่ยง 

งาน
สาธาสารณสุข

สํานักปลัด 
 

3 โครงการจัดซื้ออุปกรณกฬีา
กลางแจง 

เพ่ือสงเสริมใหมีการเลนกีฬา
และใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและสรางความรัก
ความสามัคค ี

จัดซื้ออุปกรณกีฬากลางแจง
ฯลฯในเขตอบต.ทุงขนาน 

 99,000 99,000 99,000 รอยละ80ความพึงพอใจ
ประชาชนท่ีไดรับการ
สงเสริมการออกกําลังกาย 

ประชาชนในตําบลไดออก
กําลังกายใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและเกิดความรัก
ความสามัคค ี

กองการศึกษา 

4 โครงการปนจักรยานเพ่ือ
สุขภาพ 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพเด็ก 
เยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ีตําบลทุงขนาน 

สนับสนุนกิจกรรมการเดิน
และปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ
ในชีวิตประจําวันในระยะทาง
สั้นๆอยางสม่ําเสมอ 

 50,000 50,000 50,000 รอยละ80ความพึงพอใจ
ของประชาชน เด็ก และ
เยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลทุง
ขนานมาใชบริการ 

ชวยใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ลดอัตราการเจ็บปวย
และภาวะเสี่ยงของโรคทาง
หลอดเลือด 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



     -8- 
      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5.ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
 4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

   4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตําบล 
ทุงขนาน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดเรียนรูและฝก
ตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิ
เสรีภาพความเสมอภาคตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

อบรมใหความรูเด็กและ
เยาวชนไดเรียนรูฝกตนเอง
สงเสริมศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลทุงขนาน   

 20,000 20,000 20,000 รอยละ80ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีจัดอบรมสงเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลทุงขนาน  

เด็กและเยาวชนมีความรูและ
เขาใจในข้ันตอนและ
กระบวนการไดเรียนรูและฝก
ตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

สํานักงานปลัด 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



                -9-                  
                รายละเอียดโครงการพฒันา 

   แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
 สําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยประชาชนมีสวนรวม 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   5.1แผนงานการเกษตร 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรม  
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ.) 

เพ่ือสนองพระราชดําริฯและ
ปกปอง สํารวจเก็บรวบรวม
ขอมูล ปลูกรักษาสนับสนุนใน
การอนุรักษและจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถ่ินเพ่ือจัดต้ัง”
ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรทองถ่ิน” 

สนองพระราชดําริฯและ
ปกปอง สํารวจเก็บรวบรวม
ขอมูล ปลูกรักษา สนับสนุนใน
การอนุรักษและจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถ่ินเพ่ือจัดต้ัง
“ศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรทองถ่ิน” 

 150,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจในการ
เขารวมสนองพระราชดําริฯ
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ.) 

“จัดต้ังศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรทองถ่ิน” 

สํานักงานปลัด 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



                   -10- 
                       รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
   สําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
6.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 6.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
        

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุตอเติม
ศาลาเอนกประสงคหมูท่ี 7  

ประชาคม หมูท่ี 7 

เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมี
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม
ตางๆไดอยางเหมาะสม 

ปรับปรุง/ซอมแซม/ตอเติม
ศาลาเอนกประสงคหมูท่ี 7  
(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000   รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีสถานท่ีในการ
ทํากิจกรรมตางๆ 

ชุมชนมีศาลาเอนกประสงค
ประจําหมูบานท่ีมีสภาพท่ีดี
ปลอดภัยเหมาะสมในการทํา
กิจกรรมตางๆของชุมชน 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค หมูท่ี 16 

ประชาคม หมูท่ี 16 

เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมี
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม
ตางๆไดอยางเหมาะสม 

กอสรางศาลาเอนกประสงค
ประจําหมูท่ี 16 
(ตามแบบท่ีอบต.) 

 300,000   รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีสถานท่ีในการ
ทํากิจกรรมตางๆ 

ชุมชนมีศาลาเอนกประสงค
ประจําหมูบานท่ีมีสภาพท่ีดี
ปลอดภัยเหมาะสมในการทํา
กิจกรรมตางๆของชุมชน 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรงุหองนํ้า
สํานักงาน หลังอบต. 

เพ่ือใหเพียงพอกับ
ประชาชนผูมาใชบริการใน
เวลาติดตอราชการ 

ปรับปรุงหองนํ้าสํานักงานหลัง
อบต.(ตามแบบท่ีอบต.) 

250,000    รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนผูมาใชบริการใน
เวลาติดตอราชการ 

เพียงพอกับประชาชนผูมาใช
บริการในเวลาติดตอราชการ 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางศาลาพักรถ
หมูท่ี 1 หนา  
รร.ทุงขนานวิทยา 

เพ่ือใชประชาชน เยาวชน       
มีสถานท่ีพักรถท่ีเหมาะสม 
และปลอดภัย 

กอสรางศาลาพักรถหมูท่ี 1  
หนา รร.ทุงขนานวิทยา 
(ตามแบบท่ี อบต.) 

 60,000 60,000 60,000 รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีไดรับประโยชนใน
การกอสรางศาลาพักรถ 

ประชาชน เยาวชน มีสถานท่ี
พักรถท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค บริเวณพ้ืนท่ี
สปก.หมูท่ี 5       

เพ่ือใชประโยชนในการ
กิจกรรมโครงการตางๆของ
สวนราชการ 

กอสรางอาคารเอนกประสงค
บริเวณพ้ืนท่ีสปก.หมูท่ี 5(ตาม
แบบท่ี อบต.) 

 300,000 300,000 300,000 รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีไดรับประโยชนใน
การกิจกรรมโครงการตางๆ
ของสวนราชการ 

มีสถานทีประชุม อบรม
ใหบริการประชาชนท่ีมีสภาพ
ท่ีดีปลอดภัยแกการทํางาน
และใหบริการประชาชน 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางบานพัก
ราชการ บริเวณพ้ืนท่ีสปก.
หมูท่ี 5       

เพ่ือใหขาราชการมีท่ีพักท่ี
เหมาะสมและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

กอสรางบานพักราชการให
ราชการสภาพที่ดีปลอดภัยเหมาะ
แกการทํางานและให-บริการ
ประชาชน(ตามแบบที่อบต.) 

  800,000 
 

800,000 
 

รอยละของความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากรและประชาชน
ที่มารับบริการดานความปลอดภัย
และไดรับความสะดวก 

มีสถานทีทํางานและใหบริการ
ประชาชนที่มีสภาพที่ดีปลอดภัย
แกการทํางานและใหบริการ
ประชาชน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 



                   -11- 
                          รายละเอียดโครงการพฒันา 

                  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
     สําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
6.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการตีเสนจราจร   
ทุงขนาน-สะตอน 
(สาย3426)         
ประชาคมตําบล 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ตลอดจนเดินทาง 

ตีเสนจราจรทุงขนาน-สะตอน
(สาย3426)ตําบลทุงขนาน 

 300,000 300,000 300,000 รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

2 โครงการตีเสนจราจร 
“ลดความเร็ว”บริเวณ
หนาโรงเรียนในพื้นท่ี 
ประชาคมตําบล 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ตลอดจนเดินทาง 

ตีเสนจราจร“ลดความเร็ว” 
บริเวณหนาโรงเรียนในพื้นท่ี
ตําบลทุงขนาน 

 300,000 300,000 300,000 รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

3 โครงการไฟฟากระพริบ
เตือนจราจร บริเวณจุด
เสี่ยง หมูท่ี 1-16 
ประชาคมตําบล 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ตลอดจนเดินทาง 

ติดต้ังไฟกระพริบเตือนจราจร
บริเวณจุดเสี่ยง หมูท่ี 1-16 
ตําบลทุงขนาน 

 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

4 โครงการติดต้ังกระจก
สะทอนบริเวณจุดเสี่ยง 
หมูท่ี 1-16 
ประชาคมตําบล 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ตลอดจนเดินทาง 

ติดต้ังกระจกสะทอนบริเวณจุด 
หมูท่ี 1-16 ตําบลทุงขนาน 

 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ประโยชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

กองชาง 

  
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



                    -12- 
                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
      สาํหรับองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
6.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  6.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงสารรักจาก อบต.
สูประชาชนตําบลทุงขนาน 
 

เพ่ือสงเสริมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารการดําเนินงาน
ของใหประชาชนทราบโดย
ท่ัวกัน  

ติดต้ัง/ซอมแซม/เสียงตามสาย หอ
กระจายขาว เชน จัดทําหนังสือ 
ประกาศ วิทยุ ปฏิทิน วารสาร 
สิ่งพิมพ ปรับปรงุเว็บไซด 

 150,000 150,000 150,000 จํานวนประชาชนท่ีทราบ
ขอมูลขาวสารของอบต.ทุง
ขนาน 

ประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารการดําเนินงานของ
อบต.ทุงขนานมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการติดต้ังระบบเสียงไร
สาย 

เพ่ือการเผยแพรขอมูล
ขาวสารและสงเสริมการรับ
รับรูขอมูลขาวสารไดท่ัวถึง
และทันเวลา 

ติดต้ังเสียงไรสายประชาสัมพันธ
ตางๆหมูท่ี1-16ของอบต.ทุงขนาน 

  500,000 
 

500,000 
 

รอยละ80ของประชาชนพึง
พอใจในการประชาสัมพันธ
ของ อบต.ทุงขนาน 

ประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารการดําเนินงานของ 
อบต.ทุงขนานมากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

              
 

แบบ ผ.01 



                     -13- 
                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                    แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
   สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

     องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
   1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า ซ.สวาง หมูท่ี3
ประชาคมหมูท่ี 3 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชครบทุกหลังคาเรือน
ตามนโยบายของรัฐบาล 

สนับสนุนงบประมาณขยาย 
เขตไฟฟาแรงตํ่า ซ.สวาง ม.3 
(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
สอยดาว) 

 300,000   จํานวนประชาชนท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา 

กองชาง ไฟฟาสวน
ภูมิภาคสอยดาว 

2 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่า ซ.ไซโล หมูท่ี 15
ประชาคมหมูท่ี 15 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชครบทุกหลังคาเรือน
ตามนโยบายของรัฐบาล 

สนับสนุนงบประมาณขยาย 
เขตไฟฟาแรงตํ่า ซ.ไซโล ม.15 
(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
สอยดาว) 

 300,000   จํานวนประชาชนท่ีไดรับการ
ขยายเขตไฟฟา 

กองชาง ไฟฟาสวน
ภูมิภาคสอยดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
   สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

                                                                                                องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4.สรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยวโดยการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว และสิ่งอาํนวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน     
2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2.1แผนงาน การศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 

(KPI) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ“สงเสริมการ
ทองเท่ียวและ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อําเภอสอยดาว” 
 

เพ่ือสงเสริมและ
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียวของอําเภอสอยดาว 

อุดหนุนเงินในการจัดโครงการ
สงเสริมการทองเท่ียวและ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอําเภอ
สอยดาว” 
 

 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึงพอใจของเยาวชน 
บุคคลท่ัวไป นักทองเท่ียวในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอสอยดาว 

กองคลงั อําเภอสอยดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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         รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
   สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

                                                                                                องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5.ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพือ่ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวฒันธรรม 
   3.1 แผนงานการศึกษา       

     
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน  

เพ่ือใหนักเรียนรับประทาน
อาหารกลางวันท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการจํานวน4แหง รร.
บานไผลอมสามัคคี,รร.ส.ไทย
เสรีฯ,รร.บานซับตาร,ีรร.
หนองมะคา จํานวน1,010
คน จํานวน 200วัน 

สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันนักเรียน
จํานวน 4 แหง จํานวน
1,010X20บ.X200วัน 
(ขอมูล24 พ.ย.60) 

 
  

4,040,000 
  

4,040,000 4,040,000 จํานวนของนักเรียนท่ีไดรับ
ประทานอาหารกลางวัน 

กองการศึกษา 
 

รร.บานซับตาร ี
รร.ส.ไทยเสรฯี 
รร.หนองมะคา 
รร.ไผลอมสามคัค ี

2 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 

 

เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 
 

 

สนับสนุนงบประมาณจาง
ครูสอนภาษาตางประเทศ 
ใหกับเด็กนักเรียน เยาวชน 
ประชาชน ในพ้ืนท่ี  

 240,000 240,000 240,000 จํานวนของนักเรียนท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 

กองการศึกษา 
 

รร.ไผลอมสามคัค ี

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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                                                                                                     รายละเอียดโครงการพฒันา  
   แผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 

   สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
                                                                                                   องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5.ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพือ่ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
4.ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

   4.1แผนงานสาธารณสุข 
     

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 

(KPI) 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

เพ่ือจัดทําโครงการตาม
แนวทางพระราชดําริดาน
สาธารณสุขอยางนอยหมูละ 3
โครงการ จํานวน 16หมูบาน 

สนับสนุนงบประมาณใหกับ
หมูบานสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขหมูละ20,000
บาท จํานวน 16หมูบาน 

320,000 320,000 320,000 320,000 จํานวนประชาชนท่ีเขารวม
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

งานสาธารณสุข 
สํานักงานปลัด 

 

องคกรประชาชน
ม.1-16 

ตําบลทุงขนาน 

2 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
(ฉีดยาคุมกําเนิด ทําหมัน
สัตว ฯลฯ 
 

เพ่ือลดจํานวนประชากรสัตว
และคุมกําเนิดฉีดวัคซนีปองกัน
โรคพิษสุนัขบา ม.1-16 ใน
เขต อบต.ทุงขนาน 

สนับสนุนงบประมาณใหกับ
ปศุสัตวอําเภอดําเนินงานตาม
โรงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา (ฉีดยา
คุมกําเนิด ทําหมันสัตว ฯลฯ
ในเขต อบต.ทุงขนาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนประชากรสัตวท่ีไดรับ
คุมกําเนิดฉีดและวัคซนี
ปองกันโรคพิษสุนัขบาในเขต 
อบต.ทุงขนาน 

งานสาธารณสุข 
สํานักงานปลัด 

 

ปศุสัตวอําเภอ
สอยดาว 

3 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
 

เพ่ืออบรมใหความรูแกเยาวชน
และปองกันปราบปรามยาเสพ
ติดในเขตพ้ืนท่ีตําบลทุงขนาน
และจังหวัดจันทบุรี 

สนับสนุนงบประมาณใหกับ 
สนง.จังหวัดจันทบุรีเพ่ิม
ศักยภาพในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของ 
ศพส.จ.จันทบุรี 
 

 100,000 100,000 100,000 จํานวนเยาวชนท่ีไดรับการ
อบรมความรูและปองกัน
ปราบปรามยาเสพติดในเขต
พ้ืนท่ีตําบลทุงขนานและ
จังหวัดจันทบุรี 

สํานักงานปลัด 
 
 

จังหวัดจันทบุรี 

 

 

แบบ ผ.02 



               -17-           
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
   สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

   องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5.ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพือ่ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
 4.ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน           
  4.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      
     

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 

(KPI) 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ“จัดงานราชพิธี        
งานรัฐพิธีและงานพิธีตางๆ 
  

เพ่ือจัดกิจกรรมงานราชพิธี 
งานรัฐพิธีและงานพิธีตางๆ 

สนับสนุนงบประมาณใหกับอําเภอ
จัดงานราชพิธีงาน รัฐพิธี และงาน
พิธีตางๆของอําเภอสอยดาว  

    
 

30,000 30,000 30,000 จํานวนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรประชาชน  ภาคเอกชน
พอคาท่ีเขารวมงานราชพิธี งาน
รัฐพิธีและงานพิธีตางๆ 

สํานักงานปลัด 
 

อําเภอสอยดาว 

 

แบบ ผ.02 
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                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

        แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561 
สําหรับประสานโครงการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี 

องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตรที่ ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนนพารา
แอสฟลทติกคอน กรีตสาย
ทรัพยสมบูรณ หมูท่ี 12 
ตําบลทุงขนาน เช่ือมกับ  
หมูท่ี 8 ตําบลสะตอน 
อําเภอสอยดาว  
จังหวัดจันทบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 329 
ม.หรือพื้นท่ีกอสรางไมนอยกวา 
1,974 ตรม. 
(ตามแบบอบจ.กําหนด) 

1.9ลาน 2ลาน 2ลาน 2ลาน รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชางอบจ.
จบ/กองชาง 
อบต.ทุงขนาน 

2 โครงการกอสรางถนนพารา
แอสฟลทติกคอน กรีตสาย
กลางหมูบาน หมูท่ี 8 ตําบล
ทุงนาน เช่ือมกับ หมูท่ี 6 
ตําบลสะตอน   
อําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 329 
ม.หรือมีพื้นท่ีกอสรางไมนอย
กวา 1,974 ตรม. 
(ตามแบบอบจ.กําหนด) 

1.9ลาน 2ลาน 2ลาน 2ลาน รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชางอบจ.
จบ/กองชาง 
อบต.ทุงขนาน 

แบบ ผ.03 
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                       รายละเอียดโครงการพัฒนา 

        แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561 
          สําหรับประสานโครงการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี 

         องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตรที่ ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการกอสรางถนนพารา
แอสฟลทติกคอน กรีตสายหนา
วัดปาธรรมวิเวก(วัดซับตารี) 
หมูท่ี5 เช่ือมกับหมูท่ี14  
ตําบลทุงขนาน  
อําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี  

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 
1,900ม.หรือมีพื้นท่ีกอสราง
ไมนอยกวา      ตรม. 
(ตามแบบอบจ.กําหนด) 

- 3ลาน 3ลาน 3ลาน รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชางอบจ.
จบ/กองชาง 
อบต.ทุงขนาน 

4 โครงการกอสรางถนนคสล.
เสริมไมไผถนนสายหนองบอน
บอน-เขาพริก ตําบลทุงขนาน 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
เช่ือมกับสายทุงขนาน-คลอง
หาด ตําบลคลองไกเถ่ือน  
อําเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแกว 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผิวจราจรกวาง6ม.ยาว2,800 
ม.หนา0.15ม. 
(ตามแบบอบจ.กําหนด) 

5,802,314.87.- 5ลาน 5ลาน 5ลาน รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชางอบจ.
จบ/กองชาง 
อบต.ทุงขนาน 

 
 

แบบ ผ.03 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 

                                                                                               สําหรับประสานโครงการพฒันาจังหวัดจันทบุรี 
                                                                                                      องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับ  ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
  1.ยุทธศาสตรที่ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
        1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการซอมสรางแอสฟลท 
ติกคอนกรีตสายบานซับตารีสอง
เชื่อมจุดผอนปรนชายแดนไทย
กัมพูชาชองซับตารตํีาบลทุงขนาน 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี     
ประชาคมตําบล 

เพ่ือความสะดวกในการ
สัญจรและขนสงขนถาย
สินคาดานการเกษตรออก
สูตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ 

ผิวจราจรกวาง12เมตร รวม
ไหลทางยาว 2,222 เมตร หนา
0.15เมตร  
ชวงท่ี2ยาว 850 เมตร 
ชวงท่ี3ยาว 1,372 เมตร 

 (ตามแบบจังหวัดกําหนด) 

  5,337,000 8,605,000 รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนสงมากข้ึน 

กองชางอบจ.จบ/ 
โยธาธิการและผังเมือง/ 
กองชางอบต.ทุงขนาน/ 

และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
ถนนสายหนองบอน-เขาพริก ต.
ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 
เช่ือมกับ ถนนสายทุงขนาน-
คลองหาด ตําบลคลองไกเถ่ือน 
อําเภอคลองหาด จังหวัด
สระแกว 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรและขนสงขนถาย
สินคาดานการเกษตรออก
สูตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ 

ผิวจราจรกวาง6ม.ยาว
2,800 ม.หนา0.15ม.(ตาม

แบบจังหวัดกําหนด) 

5,802,314.
87.- 

5ลาน 5ลาน 5ลาน รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชางอบจ.จบ/ 
โยธาธิการและผังเมือง/ 
กองชางอบต.ทุงขนาน/ 

และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
ซ.70 หมูท่ี9เช่ือมกับหมูท่ี4  
สายหิวขาว-หนองมะคา  

ตําบลทุงขนาน อําเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรและขนสงขนถาย
สินคาดานการเกษตรออก
สูตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ 

ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 
4,250กม.หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา25,500

ตรม.(ตามแบบจังหวัดกําหนด) 

15,389, 
071.- 

16ลาน 16ลาน 16ลาน รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชางอบจ.จบ/ 
โยธาธิการและผังเมือง/ 
กองชางอบต.ทุงขนาน/ 

และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

แบบ ผ.05 
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

                                                                      แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
                                                                                               สําหรับประสานโครงการพฒันาจังหวัดจันทบุรี 
                                                                                                       องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับ  ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.ยุทธศาสตรที่ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  
หมูท่ี9เช่ือมหมูท่ี4           
สายหินขาว-สถานีอนามัย 

หนองมะคา ตําบลทุงขนาน 
อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุร ี

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรและขนสงขนถาย
สินคาดานการเกษตรออกสู
ตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ 

ผิวจราจรกวาง 9 ม.ขยาย
ไหลทางขางละ1เมตร ยาว 
3.5กม.หนา 0.23 ม.(ตาม

แบบจังหวัดกําหนด) 

54,143, 
357.- 

54,143, 
357.- 

54,143, 
357.- 

54,143, 
357.- 

รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคมมากข้ึน 

กองชางอบจ.จบ/ 
โยธาธิการและผังเมือง/ 
กองชางอบต.ทุงขนาน/ 

และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

5 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจรสี่แยกทุงขนาน(ไฟแดง) 

ตําบลทุงขนาน  
อําเภอสอยดาว  
จังหวัดจันทบุรี 

ประชาคมตําบล 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรสี่
แยกทุงขนาน (ไฟแดง) 
ตําบลทุงขนาน 
(ตามแบบจังหวัดกําหนด) 

 1ลาน 1ลาน 1ลาน รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองชางอบจ.จบ/ 
โยธาธิการและผังเมือง/ 
กองชางอบต.ทุงขนาน/ 

และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

6 โครงการกอสรางวงเวียนสีแ่ยก

ทุงขนาน ตําบลทุงขนาน 
อําเภอสอยดาว  
จังหวัดจันทบุรี   

ประชาคมตําบล 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียตอชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

กอสรางวงเวียนสีแ่ยกทุง

ขนาน ตําบลทุงขนาน 

(ตามแบบจังหวัดกําหนด) 

 1ลาน 1ลาน 1ลาน รอยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ไดรับความสะดวกใน
การเดินทางคมนาคม 

ลดการเกิดอุบัติเหตุ
และการสูญเสียตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กองชางอบจ.จบ/ 
โยธาธิการและผังเมือง/ 
กองชางอบต.ทุงขนาน/ 

และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

 
 

แบบ ผ.05 
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                                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561 
                                                                                            สาํหรับประสานโครงการพฒันาจังหวัดจันทบุรี 
                                                                                                   องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตรที่ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
    1.2 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลอง
หนองมะคา หมูท่ี 4 
ตําบลทุงขนาน อําเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี  

เพื่อบรรเทาปญหา
ขาดแคลนน้ําใชใน
การเกษตรของ
ราษฎร 

ขุดลอกคลองหนองมะคา 
ตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุร ี
(ตามแบบจังหวัดกําหนด) 
 

 500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ

ประโยชนขุดลอกคลอง
หนองมะคา 

ประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ 

กรมชลประทาน 
 กองชางอบจ.
จบ/กองชาง 
อบต.ทุงขนาน 

2 โครงการขุดลอกคลอง
หลังโรงเรียนไผลอม
สามัคคี ตําบลทุงขนาน 
อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี  

เพื่อบรรเทาปญหา
ขาดแคลนน้ําใชใน
การเกษตรของ
ราษฎร 

ขุดลอกคลองหลังโรงเรียนไผ
ลอม ตําบลทุงขนาน อําเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
(ตามแบบจังหวัดกําหนด) 

 500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับ

ประโยชนขุดลอกคลอง
หลังโรงเรียนไผลอม 

ประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ 

กรมชลประทาน 
 กองชางอบจ.
จบ/กองชาง 
อบต.ทุงขนาน 

3 โครงการขุดลอกหนา
ฝายหนองบอน หมูท่ี16 
ตําบลทุงขนาน อําเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ 

ขุดลอกหนาฝายหนองบอน  
หมูท่ี 16 ตําบลทุงขนาน 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
(ตามแบบจังหวัดกําหนด) 

 1ลาน 1ลาน 1ลาน รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดรับนํ้าใช
ในการเกษตรและอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ 

กรมชลประทาน 
 กองชางอบจ.
จบ/กองชาง 
อบต.ทุงขนาน 

4 โครงการซอมแซมฝาย
น้ําลน หมูท่ี 3,6 ตําบล     
ทุงขนาน อําเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ 

ซอมแซมฝายน้ําลน หมูท่ี 3,6 

ตําบลทุงขนาน อําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุร ี

(ตามแบบจังหวัดกําหนด) 

 1ลาน 1ลาน 1ลาน รอยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีไดมีรับนํ้า
ใชในการเกษตรและอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ 

กรมชลประทาน 
 กองชางอบจ.
จบ/กองชาง 
อบต.ทุงขนาน 

แบบ ผ.05 
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        รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2561 
                                                                                      สาํหรับประสานโครงการพฒันาจังหวัดจันทบุรี 
                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3.อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับ ประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.ยุทธศาสตรที่ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

  1.2 แผนงานการเกษตร 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการวางระบบสงน้ํา
เพื่อการเกษตร 
(ฝายกั้นน้ํา) หมูท่ี9  
ตําบลทุงขนาน  
อําเภอสอยดาว  
จังหวัดจันทบุรี 
 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ 

วางระบบสงน้ําเพื่อ
การเกษตร (ฝายกั้นน้ํา)  
หมูท่ี 9 ตําบลทุงขนาน 
อําเภอสอยดาว  
จังหวัดจันทบุร ี

(ตามแบบจังหวัดกําหนด) 

 1ลาน 1ลาน 1ลาน รอยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีไดมีรับนํ้าใชใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้าใชใน
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ 

กรมชลประทาน 
 กองชางอบจ.
จบ/กองชาง 
อบต.ทุงขนาน 

 
 
 

 

แบบ ผ.05 



[พมิพ์ข้อความ] [พมิพ์ข้อความ] ผ07 

 

 
 

 
 

 
 

    บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พ.ศ.2561 

  องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค  
          

 1.1แผนงานเคหะและชุมชน 3 950,000 18 5,100,000 5 1,500,000 5 1,500,000 31 9,050,000 

รวมท้ังสิ้น 3 950,000 18 5,100,000 5 1,500,000 5 1,500,000 31 9,050,000 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
          

 2.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000 

 2.2แผนงานเคหะและชุมชน 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 8 1,600,000 

รวมท้ังสิ้น 3 900,000 3 900,000 3 900,000 3 900,000 12 3,600,000 

3. ดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวฒันธรรม - - - - - - - - - - 

4. ดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน           

  4.1แผนงานสาธารณสขุ 1 50,000 3 199,000 3 199,000 3 199,000 10 647,000 

  4.2แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

รวมท้ังสิ้น 1 50,000 4 219,000 4 219,000 4 219,000 13 707,000 



[พมิพ์ข้อความ] [พมิพ์ข้อความ] ผ07 

 

 
 
 
 
 
 

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พ.ศ.2561 

    องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 รวม 4 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          

  5.1แผนงานการเกษตร - - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 

รวมท้ังสิ้น - - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000 

6. ดานการบริหารจัดการที่ดีและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน           

  6.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 250,000 4 960,000 3 1,160,000 3 1,160,000 11 3,480,000 

  6.2แผนงานเคหะและชุมชน - - 4 800,000 4 800,000 4 800,000 12 2,400,000 

  6.3แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - 1 150,000 2 650,000 2 650,000 5 1,450,000 

รวมท้ังสิ้น 1 250,000 9 1,910,000 9 2,610,000 9 2,610,000 28 7,330,000 

รวมท้ังหมด 8 2,150,000 35 8,279,000 22 5,379,000 22 5,379,000 87 21,137,000 



              -24-      
          บัญชีครุภัณฑ 

 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2561 
                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

 ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือในการปฏิบัติงานในสวน
ราชการของ อบต.ทุงขนาน 

จัดซื้อโตะสํานักงาน ขนาด 3.5ฟุต(พรอมกระจกขนาด
107.5x067x75.3 ซม.)จํานวน2ตัวๆ4,500.-บาท 
(ราคาตามตลาดทองถ่ินเน่ืองจากไมมีมาตรฐาน
ครุภัณฑ) 

9,000    สํานักงานปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือในการปฏิบัติงานในสวน
ราชการของ อบต.ทุงขนาน 

จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน2 ตัวๆ1,500.-บาท(ราคา
ตามตลาดทองถ่ินเน่ืองจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 
 

3,000    สํานักงานปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการเก็บเอกสาร
ตางๆในตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชในพระราชดําริ 
(อพ.สธ)ฯของ อบต.ทุงขนาน 

จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2หลังๆ
4,500.-บาท (ราคาตามตลาดทองถ่ินเน่ืองจากไมมี
มาตรฐานครุภัณฑ) 

9,000    โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน

พระราชดําริ 
(อพ.สธ) ฯ 

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยแยก
ประเภทในพ้ืนท่ีตําบลทุง
ขนาน 

จัดซือ้ถังรองรับขยะแยกประเภท ขนาด 240ลิตร 
จํานวน 24 ใบๆ1,800.-บาท (ราคาตามตลาดทองถ่ิน
เน่ืองจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 

43,200    สํานักงานปลัด 

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยแยก
ประเภทในพ้ืนท่ีตําบลทุง
ขนาน 

จัดซื้อถังรองรับขยะแยกประเภท ขนาด60ลิตรจํานวน
12ใบๆ650.-บาท (ราคาตามตลาดทองถ่ินเน่ืองจากไม
มีมาตรฐานครุภัณฑ) 

7,800    สํานักงานปลัด 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือในการปฏิบัติงานในสวน
ราชการของอบต.ทุงขนาน 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunctionชนิดเลเซอรหรือชนิด
LEDสี ราคา 17,000 บาท (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

17,000    สํานักงานปลัด 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือในการปฏิบัติงานในสวน
ราชการของอบต.ทุงขนาน 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิดLEDขาวดํา
Networkแบบท่ี2(33/หนา/นาที) ราคา 15,000 
บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

15,000    สํานักงานปลัด 

                     
 
 

แบบ ผ.08 



                                   -25-                  
                                    บัญชีครุภัณฑ 

             แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
                                                                                                                องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
 ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงานที ่ 

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

เพ่ือประชาสัมพันธขาวตางๆ ของ
สวนราชการของอบต.ทุงขนาน 

ติดต้ังไรระบบเสียงไรสาย ประกอบดวยอุปกรณ
ดังตอไปน้ีเปนอยางนอย ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียง
ไรสาย420.200MHz,ชุดเครื่องจายไฟสําหรับแม
ขาย,ชุดควบคุมการออกอากาศ,เครื่องผสม
สัญญาณเสียง,ไมโครโฟนประกาศต้ังโตะ,ลําโพง
มอนิเตอร,เครื่องเลนCD/USB MP3/FM,ชุด
สายอากาศสงพรอมสายนําสัญญาณ,ชุดรับและ
ขยายสัญญาณเสียงไรสาย,ชุดสายอากาศรับพรอม
สายนําสัญญาณ,ชุดลําโพง,อุปกรณประกอบรวม
อ่ืนๆในการติดต้ัง 5จุด (ราคาตามตลาดทองถ่ิน
เน่ืองจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 

500,000 500,000 500,000 500,000 งาน
ประชาสัมพันธ
สํานักงานปลัด 

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

เพ่ือความสะดวกในการติดตอ
ขอมูลสื่อสาร 

จัดซื้อเสาเทาเวอรพรอมอุปกรณในการติดต้ัง
ประกอบดวย 1.เสารับ-สงสัญญาณวิทยุความสูงไม
นอยกวา30เมตร และฐานรากเสา พรอมอุปกรณ
และติดต้ัง 2.ไฟกระพริบยอดเสาแบบ LEDโซลา
เซลล 3.อุปกรณชุดสายลอฟาพรอมลูก 
ถวยจับสายลอฟาสายลวดอลูมิเนียมขนาด35 มม. 
4.สายโฟลเด็ดไดโพล8สแต็ก 160-165 MHz 
5.ขาจับเสาไดโพล50ซม.(ชุดกัลปวาไนซ) 
6.สายนําสัญญาณ COAXIAL CABLE ขนาด½ น้ิว 
7.ขอตอConnecter ใชกับสาย½ น้ิว 
8.Coaxial Lightning Surge Protecor อุปกรณ
ปองกันลดความเสียหายของวิทยุสื่อสารจากฟาผา 
9.บัตบาร สายกราวด พรอมแทงกราวดรอด 
10.สายจั้มเปอร Low Loss 214 เงิน (ราคาตาม
ตลาดทองถ่ินเน่ืองจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 

306,020    ศูนยปองกันฯ 
 

แบบ ผ.08 
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                                      บัญชีครุภัณฑ 

                       แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2561 
                                                                                                                   องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
 ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือใชในการซอมบํารุงไฟฟาใน
สวนราชการของอบต.ทุงขนาน 
 

จัดซื้อรถยนตบรรทุกแบบเปดขางเททายพรอมติดต้ังชุด
เครนไฮดรอลิก ชนิดพับเกงพรอมกระเชา ลักษณะ
ท่ัวไป เปนรถยนตบรรทุกชนิดตัวรถ6ลอ ตอนหนาเปน
หัวเกง มีประตูซายและขวา สามารถบรรจุพนักงานได
ไมนอยกวา3คน(รวมพนักงานขับรถ)พรอมติดต้ังชุด
เครนไฮดรอลิกขนาด4.30ตัน/เมตร ชนิดพับหลังเกงได 
พรอมชุดกระเชาไฟฟา  ไฟเบอรกลาส สําหรับทํางาน
ในท่ีสูงและเมื่อถอดกระเชาออกสามารถยกของหนักได
ชุดกระเชาทํางานสูงไดไมนอยกวา10เมตรและสามารถ
ยกนํ้าหนักไดไมนอยกวา2ตันท่ีระยะ2เมตรเครื่องยนต
ดีเซลขนาดไมนอยกวา130แรงมา ติดต้ังกระบะเหล็ก
เพ่ือใชในการบรรทุกชนิดเปดขางเททายติดต้ังระบบ
สัญญาณไฟฉุกเฉินขนาด21*42*14นํ้าหนัก2.5กม.ให
แสงวาบไมนอยกวา500ครั้ง/นาทีเปนผลิตภัณฑท่ี
ไดรับรองมาตรฐาน มอก.9001-2552 และมาตรฐาน
ISO9001:2008และISO14001:2004 จํานวน 1 
คัน(ตามกรมการขนสงทางบกกําหนดและตามความ
จําเปนในการปฏิบัติงาน) 

 2.5ลาน 2.5ลาน 2.5ลาน กองชาง 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

เพ่ือในการปฏิบัติงานในสวน
ราชการของอบต.ทุงขนาน 

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 10กิโลวัตต จํานวน 1 
เครื่องๆ150,000.-บาท(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) 

 150,000   สํานักงานปลัด 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือควบคุมโรคติดตอและ
พาหะ ปองกันและกําจัดศัตรู
ตางๆท่ีเปนพาหะนําโรคสูคน
และสัตวเลี้ยง เปนตน 

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่องๆ
59,000.-บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) 

 118,000   สํานักงานปลัด 

                   
 

แบบ ผ.08 
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                   แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
                           องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือในการปฏิบัติงานในสวน
ราชการของอบต.ทุงขนาน 
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 1(จอขนาดไมนอยกวา 19น้ิว) จํานวน 2 
เครื่องๆ22,000.-บาท (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

 44,000   สํานักงานปลัด 

14 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือในการปฏิบัติงานในสวน
ราชการของอบต.ทุงขนาน 
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 1(จอขนาดไมนอยกวา 19น้ิว) จํานวน 1 
เครื่องๆ22,000.-บาท (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร) 

 22,000   กองการศึกษาฯ 

15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชใน
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 

ถังเก็บนํ้าแบบไฟเบอรกลาสขนาดความจุ1,000
ลิตร จํานวน 2ถังๆ5,800 หลัง อบต.ทุงขนาน
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) 

 11,600   กองชาง 
 

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการเก็บเอกสารตางใน
สวนราชการของ อบต.ทุงขนาน 

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2บาน จํานวน 10ตูๆ5,500.-
บาท(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) 
 

 55,000   กองคลงั 

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการเก็บเอกสารตางใน
สวนราชการของ อบต.ทุงขนาน 

จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อนพรอมกระจกขนาด 5 ฟุต 
จํานวน 3หลัง4,500.-บาท(ราคาตามตลาด
ทองถ่ินเน่ืองจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 

 13,500 13,500 13,500 สํานักงานปลัด 

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการเก็บเอกสารตางใน
สวนราชการของ อบต.ทุงขนาน 

จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อนพรอมกระจกขนาด 5 ฟุต 
จํานวน 3หลังๆ4,500.-บาท(ราคาตามตลาด
ทองถ่ินเน่ืองจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 

 13,500 13,500 13,500 กองคลงั 

19 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการเก็บเอกสารตางใน
สวนราชการของ อบต.ทุงขนาน 

จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อนพรอมกระจกขนาด 5 ฟุต 
จํานวน 1หลังๆ4,500.-บาท(ราคาตามตลาด
ทองถ่ินเน่ืองจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 

 4,500 4,500 4,500 กองชาง 

20 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชในการเก็บเอกสารตางใน
สวนราชการของ อบต.ทุงขนาน 

จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อนพรอมกระจกขนาด 5 ฟุต 
จํานวน 3หลังๆ4,500.-บาท(ราคาตามตลาด
ทองถ่ินเน่ืองจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 

 13,500 13,500 13,500 ศพด.วัดทุงขนาน 

ศพด.บานบอยาง 

ศพด.ซับตาร ี

แบบ ผ.08 
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                                    บัญชีครุภัณฑ 

              แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 
                                                                                                                    องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือในการปฏิบัติงานประชุม
กิจกรรม โครงการตางๆของ
อบต.ทุงขนาน 

จัดซื้อขยายเสียงครบชุด (ราคาตามตลาดทองถ่ิน
เน่ืองจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 

 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด 

22 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือในการปฏิบัติงานประชุม
ในหองประชุมสภาของอบต.
ทุงขนาน 

จัดซื้อชุดไมโครโฟนครบชุด(ราคาตามตลาดทองถ่ิน
เน่ืองจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 

 200,000 200,000 200,000 สํานักงานปลัด 

23 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือสงเสริมการเผยแพรขอมูล  
ขาวสารการดําเนินงานของ 
อบต.      
ใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  

จัดซื้อพรอมติดต้ังอุปกรณเสียงไรสายครบชุด(ราคา
ตามตลาดทองถ่ินเน่ืองจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ) 

 500,000 500,000 500,000 สํานักงานปลัด 

24 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  เพ่ือติดตามและวางแผนปองกัน
การเกิดเหตุในพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงใน
ตําบลทุงขนาน เชน 1.แยกเขา
สะทอน  
2.โคงปอมคลองเมน  
3.แยกบานหินขาว  
4.สามแยกวัดทุงขนาน   
5.หนาวัดหนองมะคา 
6.หนาโรงเรียนไผลอม  
7.หนาโรงเรียนซับตารี  
8.สามแยกบานใหมรวมมิตร  

จัดซื้อติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมอุปกรณท่ี
เกี่ยวของชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ีสําหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network 
Camera) แบบท่ี 1 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) 

 500,000 500,000 500,000 สํานักงานปลัด 

25 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือในการปฏิบัติงานประชุม
กิจกรรม โครงการตางๆของ
อบต.ทุงขนาน 

จัดซื้อเกาอ้ีพลาสติก จํานวน 200ตัว 
(ราคาตามตลาดทองถ่ินเน่ืองจากไมมีมาตรฐาน
ครุภัณฑ) 

 40,000 40,000 40,000 สํานักงานปลัด 

รวม      9,204,420 4,785,000 4,385,000 4,385,000  

แบบ ผ.08 
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