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ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 5/๒๕๖4 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
……………………………………. 

 ตามที่เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565 ) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5 /2564 จ านวน 55 โครงการ งบประมาณรวมทั้งหมด 
73,761,000 บาท และรายการครุภัณฑ์ จ านวน 52 รายการ งบประมาณรวมทั้งหมด 8,635,990       
ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินครั้งนี้ เทศบาลต าบลภูดิน ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561          

 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน         
ที่เพิ่มเติม 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทิ้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้  

  ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้  

     อาศั ยอ าน าจตามความ  ข้ อ  9  ข้ อ  10  ข้อ  2 2  และ  ข้ อ  22 /1  แห่ งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)    
ครั้งที่ 5/๒๕๖3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินต่อไป รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่    9  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
                            ศราวุธ ส าราญมล 

         (นายศราวุธ ส าราญมล) 
          นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

 



ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่  5/2564    
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ฉบับนี้จัดท าโดยผ่านกระบวนการและข้ันตอน     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3)     
พ.ศ.๒๕61 ข้อ 22 และ ข้อ 22/1 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูดิน ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดกาฬสินธ์ุ  

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)        
ครั้งที่  5/2564 ของเทศบาลต าบลภูดิน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชน ขอขอบพระคุณหน่วยงาน คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน และทุกท่าน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

 
                                        เทศบาลต าบลภูดิน 
                                                              สิงหาคม ๒๕64 
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ส่วนท่ี ๑  
บทน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ก าหนดความหมาย “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน       
โครงการพัฒนาท้องถ่ิน ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ       
ให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาท้องถ่ินบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ  ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถ่ินด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน      
ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน    
ที่เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้อ งถ่ินดังกล่าว       
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 

  ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และ ข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  

  ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นอ านาจ      
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลง       
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล พ.ศ.2537  

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว   
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าส ามสิบวันนับแต่     
วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 

/วัตถุประสงค์... 



-2- 

  วัตถุประสงค์ของกำรเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่น 

1.เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

2.เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลภูดิน 

ประโยชน์ของกำรแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลภูดิน สามารถด าเนินภารกิจตามอ านาจหน้าที่ได้ตามความต้องการของส่วนราชการ
ในสังกัด และการร้องขอของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000,000 1 20,000,000

0 0 0 0 0 0 24 10,624,000 20 34,439,000 44 45,063,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนและสังคม 0 0 0 0 0 0 1 500,000 4 575,000 5 1,075,000

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๔๐,๐๐๐ 2 140,000

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๔๘๓,๐๐๐ ๑ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 3 7,483,000

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๗ ๑๑,๖๐๗,๐๐๐ ๒๘ ๖๒,๑๕๔,๐๐๐ 55 73,761,000

ส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
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ยุทธศำสตร์ท่ี 4

รวม  5 ปี

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 

รวมท้ังหมด

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ปี ๒๕๖๔ ปี 2565

ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5

ส่วนท่ี 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  (เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง) คร้ังท่ี 5/๒๕๖4

เทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยุทธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

 -โครงกำรท่ีเพ่ิมเติม

 - โครงกำรท่ีเปล่ียนแปลง

แบบ ผ.๐1
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ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25665) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ) ครั้งท่ี 5/2564 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายคุ้มค าญาคู) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย  
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.635177 E103.516546 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.633755  E103.516507 

- - - 479,000 
 

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการเสริมผิว 
ลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ท่ี 1  
บ้านสว่าง ถนนสายแยก
ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 227  
(ถนนสาย 
ไปวัดสว่างอัมพะวัน) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร หรือ
พื้นท่ี ลาดยาง Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาล ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.640168 E103.521215  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.64006  E103.52343 
 
 

- - - 485,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  
บ้านสว่าง ถนนสาย 
ข้างบ้าน 
นายประสบศักดิ์  
พันธะศรี 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 180 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย  
0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16639455 E 103521204  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16637902  E 103521021 

- - - - 496,000 
  

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  
บ้านสว่าง ถนนสาย 
คุ้มน้ าค าโชคอ านวย 
ตรงข้ามศาลากลางบ้าน
ต่อจากถนน คสล.เดิม 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 180 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16643443 E 103517126  
พิกัดสิ้นสุดโครงการN 16644879  E 103517203 

- - - - 496,000 
  

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2  
บ้านค่ายลูกเสือ  
(ถนนสายหน้าโรงเรียน
ค่ายลูกเสือนิคมล าปาว)   

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 180 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16630136 E 103532445  
พิกัดสิ้นสุดโครงการN 16628544  E 103532337 

- - - - 496,000 
  

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านถิ่นพัฒนา  
(ถนนสายรอบหมู่บ้าน 
ด้านทิศเหนือ) 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.617552 E 103517126  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.617551 E 103.524247 

- - - 479,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3  
บ้านถ่ินพัฒนา  
ถนนด้านทิศเหนือ 
ของหมู่บ้านไป 
บ้านค่ายลูกเสือ หมู่ท่ี 2 
(ต่อจากถนน คสล. เดิม) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 180 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 166175696E 103525716  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16618438  E 103527112 

- - - - 496,000 
  

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการเสริมผิว 
ลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 4 
บ้านค าใหญ่  
(ถนนสาย หมู่ที่ 4 
บ้านค าใหญ่ – หมู่ที่ 8 
บ้านเหล่าหลวง) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร หรือ
พื้นท่ี ลาดยาง Asphaltic Concrete ไม่นอ้ยกว่า 
1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาล ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.653352E 103.473278  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.654780 E 103.472915 

- - - 445,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง 
(ถนนสายทางเข้าวัด
ค าญาคู) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.627379E 103.523431  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.627398 E 103.522026 

- - - 479,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านค า
ดอกไม้ ต่อถนน คสล.
เดิม (ถนนสายข้างวัด
สระหินไชยมัด ไป หมู่
ที่ 7 บ้านพักสุขใจ) 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย  
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.653352E 103.473278  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.654780 E 103.472915 

- - - 479,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านพักสุขใจ 
(ถนนสาย หมู่ที่ 7 
บ้านพักสุขใจ – หมู่ที่ 
6 บ้านค าดอกไม้)  
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และ 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย  
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.655205E 103.467184  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.655335 E 103.468853 

- - - 479,000 
(เงินสะสม) 

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



-8- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการเสริมผิว 
ลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 7 
บ้านพักสุขใจ  
(ถนนสายหมู่บ้านไป
ตลาดสะพานปลา) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5 เมตร หนา 
0.05 เมตร ระยะทางยาว 84 เมตร หรือพ้ืนที่ ลาดยาง 
Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.655919E 103.460038  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.656764 E 103.459854 

- - - 169,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการเสริมผิว 
ลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 7 
บ้านพักสุขใจ  
(ถนนสายข้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้านไป
วัดนทีศิลาวาส) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 4 เมตร หนา 
0.05 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หรือพ้ืนที่ลาดยาง 
Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.655625E 103.461381  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.657329 E 103.461116 

- - - 307,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 
บ้านพักสุขใจ ถนนสาย
ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน 
(ถนนสายหน้าบ้าน 
นายประจักษ์  
บุตรค าโชติ)  
ต่อจากถนน คสล.เดิม 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ
ประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 
180 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16653969 E 103460767  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16652425  E 103461492 
 
 
 

- - - - 496,000 
  

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



-9- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 
บ้านพักสุขใจ ถนนสาย
ด้านทิศตะวันตก 
ของหมู่บ้าน 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 180 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16655103 E 103459393  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16654065  E 103458151 

- - - - 496,000 
 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านเหล่า
หลวง ต่อถนน คสล.
เดิม (ถนนตรงข้าม
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเหล่าหลวง)  
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย  
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.649029E 103.509326  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.650506 E 103.509630 

- - - 479,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการเสริมผิว 
ลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 8 
บ้านเหล่าหลวง  
(ถนนสายข้าง
ส านักงานเทศบาล
ต าบลภูดิน) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร หรือ
พื้นท่ี ลาดยาง Asphaltic Concrete ไม่นอ้ยกว่า 
1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาล ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N16.640842 E103.509421  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.639260  E103.508528 

- - - 485,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



-10- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

18 โครงการเสริมผิว 
ลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 9 
บ้านนาขาม  
(ถนนสายรอบโรงเรียน
นาขามร่วมราษฏร์
บ ารุง) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร หรือ
พื้นท่ี ลาดยาง Asphaltic Concrete ไม่นอ้ยกว่า 
1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาล ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.647209 E103.473939  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.646807  E103.475584 

- - - 485,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสาย หมู่ที่ 9 
บ้านนาขาม ไปวัดป่า
ศรีเครือวัลย์)  

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 220 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.639536 E103.470628  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.637911  E103.471715 

- - - 486,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9  
บ้านนาขาม จาก
ถนนลาดยางสายบ้าน
สว่าง หมูท่ี 1 –  
บ้านพักสุขใจ หมู่ท่ี 7  
(สะพานปลา) รหัส 
สายทาง กส.ถ.42 - 017  
แยกไปห้วยถ้ าเสือ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทางยาว 338 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
1690 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16648451 E 103483437  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16645590  E 103484151 

- - - - 931,000 
  

ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



-11- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10  
บ้านโคกนางาม  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายรอบหมู่บ้าน
ด้านทิศใต้)  

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.656449 E103.540775  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.655484  E103.541860 

- - - 479,000 
 

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10  
บ้านโคกนางาม  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายหน้า
โรงเรียนโคกนางาม
สามัคคี) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.653027 E103.544684  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.651603  E103.544717 

- - - 479,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 
บ้านโคกนางาม  
ถนนด้านทิศเหนือ 
ของหมู่บ้าน 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 180 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16658926 E 103537992  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16658572  E 103539542 

- - - - 496,000 
  

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



-12- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11  
บ้านเหล่าหลวงใต้  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายหน้าโรงเรียน
เหล่าหลวงวิทยาคาร) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.628953 E103.491629  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.630362  E103.491671 

- - - 479,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการเสริมผิว 
ลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 12 
บ้านเหล่าหลวงกลาง  
(ถนนสายหมู่ที่ 12 
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
ไป หมู่ที่ 5  
บ้านโนนหัวเขื่อน) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 97 เมตร หรือพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 582 ตารางเมตร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนเทศบาล ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.647209 E103.473939  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.646807  E103.475584 

- - - 235,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายหน้าบ้าน
นายสวด อ่ิมฤทธ์ิ) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.645481 E103.493117  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.646529  E103.492706 

- - - 479,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



-13- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายไปสถานีพืช
อาหารสัตว์กาฬสินธ์ุ) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.645785 E103.505458  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.647063  E103.505444 

- - - 479,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการเสริมผิว 
ลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 12 
บ้านเหล่าหลวงกลาง  
(ช่วงหน้า สสว.6,ช่วง
ก่อนถึงคุ้มสร้างสุข) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ช่วงท่ี 1 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6 เมตร และ
ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 85 เมตร  
พิกัดโครงการช่วงที ่1 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.642029 E103.494183  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.642130  E103.493516 
ช่วงท่ี 2 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6 เมตร  และ 
ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร  
พิกัดโครงการช่วงที ่2 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.643499 E103.489644  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.643656  E103.489283 
ความยาวรวมท้ังสองช่วงทาง 135 เมตร หรือ พื้นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,215 ตาราเมตร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนเทศบาล ต าบลภูดินก าหนด 

- - - 491,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



-14- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
(คุ้มสร้างสุข) ถนนซอย
บ้านนายไพโรจน์ ไร่บุญ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 180 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย  
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
จุดเร่ิมต้นโครงการ N 1664931 E 103488750  
จุดสิ้นสุดโครงการ N 1664356  E 103489283 

- - - - 496,000 
  

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13  
บ้านโนนศาลา 
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสาย 
คุ้มโนนบ้านเก่า) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 140 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.623865 E103.472407  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.623981  E103.471075 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 471,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-15- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 14  
บ้านภูทอง 
(ถนนสายข้างบ้าน 
นางทองใบ พลรักษา) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 
ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.630044 E103.544794  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.631419  E103.544618 

- - - 479,000 
  

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 
บ้านภูทอง ซอย 1  
ต่อจากถนน คสล.เดิม 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 180 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียด 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.627147 E103.536301 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.627147 E103.536301 

- - - - 496,000 
  

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 
บ้านภูทอง ซอย 2  
ถนนสายบ้านนายเรียม
ต่อจากถนน คสล.เดิม   

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน 
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 180 เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียด 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.628398 E103.540222  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.626678  E103.540315 

- - - - 496,000 
  

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



-16- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8  
บ้านเหล่าหลวง 
ถนนสายข้างวัดสิทธิ
ไชยาราม ด้านทิศ
ตะวันออกของวัด 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ช่วงท่ี 1 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทางยาว 88 เมตร  
ช่วงท่ี 2 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทางยาว 100 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร  
รวมความยาวท้ังสองช่วงทาง 188 เมตร  
หรือพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
ช่วงที่ 1 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.641072 E103.12931 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.641522 E103.513350 
ช่วงที่ 2 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.641522 
E103.513350 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.642739 E103.512755 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - 475,000 
 
  

ระยะทางถนน 
ตามรูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-17- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

35 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลูกรังบดอัดแน่น 
หมู่ที่ 8  
บ้านเหล่าหลวง  
(ถนนสาย 
หน้าโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
เหล่าหลวง 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร ยาว 285 เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 427.50 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเร่ิมต้นโครงการ N 16.65069 E103.509562 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.652781 E103.510353 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - -  134,000 
 
  

ระยะทางถนน 
ตามรูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-18- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ระบบประปา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

36 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน
หอถังสูง แบบบาดาล
ขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านสว่าง (ล็อค 40) 

ผลิตประปาเพื่อ
การอุปโภค
บริโภคให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 

ปริมาณงาน  
ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดโครงการ N 16.639618 E 103.527614 
 

- - - 498,000 
  

- มีปริมาณ
น้ าประปา
เพื่อการ
อุปโภคบริ
ภาค
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน 
มีน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 

37 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
กรองประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล หมู่ที่ 6 
บ้านค าดอกไม้  
(คุ้มแสนส าราญ) 

ผลิตประปาเพื่อ
การอุปโภค
บริโภคให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณงาน  
เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกรองประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านค าดอกไม้  รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน 
พิกัดโครงการ 
พิกัดโครงการ N 16.648697 E 103.473442 
 

- - - 319,000 
  

- มีปริมาณ
น้ าประปา
เพื่อการ
อุปโภค 
บริโภค
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน 
มีน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



-19- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรม
แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการป้องกัน
และระงับเหตุอันเกิด
จากผู้ป่วยจิตเวช 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
บุคลากรเทศบาลต าบลภูดิน 
ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ในการป้องกัน
และระงับเหตุอันเกิดจาก
ผู้ป่วยจิตเวช 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับเหตุอันเกิดจากผู้ป่วยจิตเวช 
โดยจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าท่ี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลภูดิน  

- - - - 15,000 ร้อยละ
100 ของ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ที่เข้า
รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการ
ป้องกันและระงับ
เหตุอันเกิดจาก
ผู้ป่วยจิตเวช
เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการเงินอุดหนุน
กลุ่มอาชีพ 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มอาชีพ  
ของประชาชนต าบลภูดิน 
 
 

 
 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ 
ของเทศบาลต าบลภูดิน 

- - - - 10,000 กลุ่มอาชีพ
ได้รับการ
อุดหนุน 
100% 

กลุ่มอาชีพของ
ต าบลภูดินได้รับ
การอุดหนุน
งบประมาณจาก 
ทต.ภูดิน ตาม
ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

ส านักปลัด 

3 ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าท่ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลภูดิน 
 
 
 
 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลภูดิน 

- - - - 50,000 ประชาชน
ร้อยละ 
100  
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
เทศบาล
ต าบลภูดิน 

ประชาชนต าบล 
ภูดิน ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
ตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล
ต าบลภูดิน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
แผนงาน สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดตั้ง 
ศูนย์พักคอยและ 
การแยกกักตัว 
เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และจัดหา
สถานที่ส าหรับควบคุม
และสังเกตอาการ 

1.เพื่อศูนย์พักคอยรองรับ
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้
เพียงพอกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชน 
ต าบลภูดิน 
2.เพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ได้รับการดูแลก่อนการรักษา 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.เพื่อลดการแพร่ระบาด  
ลดอัดตราการเสียชีวิตจาก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
4.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ให้เพียงพอส าหรับการควบคุม
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา2019 (COVID-19) 

1.จัดหาสถานเพื่อจัดต้ัง
โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับ
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ส าหรับการจัดต้ังโรงพยาบาล
สนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

- - - 500,000 500,000 1.เชิงปริมาณ 
-ความเพียงพอ
ของจ านวน
เตียงรับผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 
 
2.เชิงคุณภาพ 
-ผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า
2019 
(COVID-19) 
ได้รับการดูแล
รักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
-ลดการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 
(COVID-19) 

1.ประชาชน
ต าบลภูดิน มีศูนย์
พักคอยส าหรับ
การแยกกักตัว
เพ่ือรองรับผู้ป่วย
ติดเช้ือไวรัส 
โคโรน่า2019 
2.ประชาชน 
ในต าบลภูดิน 
ที่ติดเช้ือ ได้รับ
การดูแล 
 
3.ลดการแพร่
ระบาดและอัตรา
การเสียชีวิตจาก
โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า2019 
(COVID-198) 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียววิถีไทยอีสาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการจัดงานประเพณี 
บุญบั้งไฟประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - 100,000 
 (เทศบัญญตัิ 

ปีงบฯ 2565) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน
ประเพณี
มากกว่า  
80 คน 
ซึ่งดูจาก
จ านวนผู้
ลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน
ประเพณี 
และจากการ
สังเกต
ผู้เข้าร่วมงาน 

-เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 
เห็นความส าคัญของ
งานประเพณีของ
ท้องถิ่น 
-เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของต าบล
ภูดินเก่ียวกับงาน
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 
-เพ่ือเป็นการสร้าง
รายได้ให้คนใน
ท้องถิ่น มีรายได้จาก
การขายสิน ในงาน
ประเพณี 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอุดหนุน
หมู่บ้าน การจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปี 

เพื่ออุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปี 

อุดหนุนงบประมาณในการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี  
จ านวน 4 โซน ๆ ละ 10,000 บาท 

- - - - 40,0000 ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม
จ านวน 4 
โซน ได้รับ
การอุดหนุน
งบประมาณ 

-เกิดกระบวนการ
ของการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนในเขต
พ้ืนที่ต าบลภูดิน 
-การจัดงานมีขบวน
แห่ประเพณีบุญ 
บ้ังไฟที่สวยงาม 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงากิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลภูดิน 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ต าบลภูดิน 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลภูดิน เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  
25 เมตร ยาว 31.50 เมตร  
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,008 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 7,000,000 เทศบาล
ต าบลภูดินมี
อาคาร
อเนกประสงค์
จ านวน 1 
หลัง 

1.เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกใน
เร่ืองสถานที่  
ให้แก่ประชาชน 
ผู้มาติดต่อราชการ 
2.เพ่ือเป็นสถานที่
ในการเก็บรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

กองช่าง 
 

2 โครงการปรับปรุง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 
และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก บ้านค่าย
ลูกเสือ หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ 2บ้านค่ายลูกเสือ 
 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก บ้านค่ายลูกเสือ หมู่ที่ 2  
รายละเอียดตามแบบแปลน  
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - 360,000 - อาคารเรียน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
จ านวน 1 
แห่ง 

อาคารเรียนของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล 
ต าบลภูดิน  
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดีขึ้น 
 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษา 

3 โครงการปรับปรุง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเหล่าหลวงใต้  
หมู่ที่ 11  
 
 

เพื่อปรับปรุง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เหล่าหลวงใต้ หมู่ที่ 11  

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ที่ 11  
รายละเอียดตามแบบแปลน 
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
 
 
 
 
 
 

- - - 123,000 - อาคารเรียน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
จ านวน1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล 
ต าบลภูดิน  
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ดีขึ้น 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ 02 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 
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ส่วนท่ี 4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 5/๒๕๖4  
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5/๒๕๖4 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลภูดินและห้องประชุม
ส านักงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
ปริมาณงาน 
ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลภูดินและห้องประชุมส านักงาน 
งบประมาณ : ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖3  
จ านวนงบประมาณ : จ านวน 7,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด(KPI)  
ส านักงานเทศบาลต าบลภูดินและห้องประชุมได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้น 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนได้รับการบริการด้วยความรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภูดิน 
 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลภูดิน 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 
2.เพื่อใช้ส าหรับปฏิบัติราชการ รองรับและประสานการด าเนินงานกับ
บุคลากรของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ 
ปริมาณงาน 
ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลภูดิน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
3 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล 
ต าบลภูดินก าหนด 
งบประมาณ : ตั้งไว้ในปี ๒๕๖5    
จ านวนงบประมาณ : จ านวน  20,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด(KPI)  
เชิงปริมาณ : จ านวนอาคารที่ก่อสร้าง 
เชิงคุณภาพ : มีอาคารสถานที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.ได้อาคารส านักงานส าหรับรองรับการให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ จ านวน 1 หลัง 
2.ประสิทธิภาพในการบริหาร การอ านวยการ การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภูดิน 

1.อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลภูดินได้
ก่อสร้างมานานหลาย
ปี สภาพปัจจุบันจึงมี
ความช ารุดเสียหาย 
และ เมื่อถึงฤดูฝน น้ า
จะท่วมขังบริเวณ
พื้นท่ีของส านักงาน 
เนื่องจากอาคาร
ส านักงานอยู่ต่ ากว่า
ระดับของพื้นถนน  
2.ปัจจุบันมีบุคลากร
เพิ่มข้ึน ท าให้
ส านักงานมีพื้นท่ี     
ไม่เพียงพอ จึงต้อง
ด าเนินการก่อสร้าง
เพื่อรองรับบุคลากร   
ท่ีเพิ่มข้ึน 
3.เพื่อให้ประชาขน
ได้รับการบริการท่ีดี      
มีความสะดวก 
รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และ
เกิดความพึงพอใจ 
เมื่อมาติดต่อราชการ
ท่ีเทศบาลต าบลภูดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมพัฒนา
ด้านการบริหาร

จัดการ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

(แบบ ผ02/2) 
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ส่วนที่ 5 โครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ 02/2) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5/2564 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
 หน่วยงานที่

จะขอประสาน 2561 2562 2563 2564 2565 
1  ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC 

CONCRETE โดยวิธี 
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING ถนนสายทาง 
บ้านสว่าง หมู่ท่ี 1 –  
บ้านพักสุขใจ หมู่ท่ี 7  
(สะพานปลา)  
รหัสสายทาง กส.ถ.42 - 017 
(ช่วงบ้านเหล่าหลวงกลาง  
หมู่ท่ี 12 – บ้านค าดอกไม้  
หมู่ท่ี 6) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE หนา 
5.00 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 2,250 เมตร พร้อมไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 20,250 ตารางเมตรและ 
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย   
พิกัดจุดเร่ิมต้น 0+000=N 16643706 
 E 103489109  
จุดสิ้นสุด 2+250 =N 
16643706E103489109 

- - - - 9,850,000 ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 เทศบาล
ต าบลภูดิน 

2 ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC 
CONCRETE โดยวิธี 
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING ถนนสายทาง 
บ้านถ่ินพัฒนา หมู่ท่ี 3 –  
บ้านโนนศาลา หมู่ท่ี 13  
(ช่วงบ้านถ่ินพัฒนา  
หมู่ท่ี 3 – บ้านค าใหญ่  
หมู่ท่ี 4)  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE หนา 
5.00 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 1,600 เมตร พร้อมไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตรและ 
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย   
พิกัดจุดเร่ิมต้น 0+000=N 166178  
E 1035208  
จุดสิ้นสุด 1+600 =N 166221 
E1035086 

- - - - 7,004,000 ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

เทศบาล
ต าบลภูดิน  

 

แบบ ผ 02/2 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
 หน่วยงานที่

จะขอประสาน 2561 2562 2563 2564 2565 
3 ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC 

CONCRETE โดยวิธี 
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING ถนนสายทาง 
บ้านเหล่าหลวงกลาง หมู่ท่ี 12 
- บ้านโนนหัวเข่ือน หมู่ท่ื 5 
รหัสสายทาง กส.ถ.42-015  
 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE  
หนา 5.00 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตรระยะทางยาว 1,400 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,400  
ตารางเมตรและป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเร่ิมต้น  
0+000=N 166350 E 1035002  
จุดสิ้นสุด  
1+400 =N 166227  E1034993 
 

- - - - 4,115,000 ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 เทศบาล
ต าบลภูดิน 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11  
บ้านเหล่าหลวงใต้ ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์–  
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 11 
ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 280 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเร่ิมต้น  
0+000=N 166178 E 1034908 
จุดสิ้นสุด  
0+280 =N 166153  E 1034906 
 
 
 
 
 
 

- - - - 757,000 ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

เทศบาล
ต าบลภูดิน 

แบบ ผ02/2 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาย หมู่ท่ี 5 บ้านโนนหัว
เข่ือน ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์–  
บ้านโนนอุดม หมู่ท่ี 8  
ต าบลล าปาว  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 195 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ 
ตามสภาพพ้ืนท่ี และป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเร่ิมต้น  
0+000=N166162  E1034990  
จุดสิ้นสุด  
0+195 =N166145 E1034989 
 

- - - - 527,000 ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

เทศบาล
ต าบลภูดิน 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 10  
บ้านโคกนางาม ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์–  
บ้านโนนทอง หมู่ท่ี 9  
ต าบลขมิ้น  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 180 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ี และป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย พิกัดจุดเร่ิมต้น  
0+000=N166551 E1035458 
จุดสิ้นสุด  
0+180 =N166539  E1035468 
 
 
 
 
 

- - - - 486,000 ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

เทศบาล
ต าบลภูดิน 

แบบ ผ02/2 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการก่อสร้างระบบ 
ผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่ 
ก าลังการผลิต  
10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  
บ้านโนนหัวเข่ือน หมู่ท่ี 5 
ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อผลิตน้ าประปา
ให้แก่ประชาชน  
หมู่ท่ี 5  
บ้านหัวเข่ือน 

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่ 
ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อชั่วโมงบ้านโนนหัวเข่ือน หมู่ท่ี 5 
ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสนิธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

- - - - 5,200,000 ระยะทาง
ถนน 
ตามรูปแบบ
รายการ 

ประชาชน 
หมู่ท่ี 5  
บ้านโนนหัวเข่ือน 
มีน้ าประปาใช้ 
เพื่อการอุปโภค
บริโภค 
ทุกครัวเรือน 

เทศบาล
ต าบลภูดิน 
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ส่วนที่ 6 บันชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 5/2564 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว ๆละ 2,500 บาท 

1. ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 120ซม. 
2. ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
3. ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 60 ซม. 

- - - 7,500 - ส านักปลัด 
 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ พนักงานเทศบาล จ านวน 8ตัวๆละ2,800 บาท 
1. ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 67 ซม. 
2. ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 69 ซม. 
3. ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 120 ซม. 

- - - 22,400 - ส านักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จ านวน 3 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหัวหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นprinter , Copier ,  
    Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
2. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
    (Ink Tank Printe) 
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า    
    1,200x1,200 dpi 
4.มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย 
   กว่า 27 หน้าต่อนาที หรือ 8.8 ภาพ 
5.มีความเร็วในการพิมพ์ สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที่ หรือ 5 ภาพต่อนาที 

- - - 15,000 7,500 ส านักปลัด 
 

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
    (ต่อ) 

6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
7.มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษA4ไม่น้อย 
  กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 
9.สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
10.สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
11.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12.มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือ 
     ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  
    Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  
    จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน  
    เครือข่ายไร้สาย Wi-fi ได้ 
14.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
15.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ  
    Customv 

      

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน จ านวน 4 ตู้ 
ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 4 ตู้ ราคา 5,600 บาท 
ลักษณะพื้นฐาน 
1.ภายในตู้มีแผ่นชั้นวาง 2 ชั้น สามารถปรับระดับได้ 
2.บานเลื่อนกระจกเปิดปิด 
3..ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 88 ซม. 
4.ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 40.7 ซม. 
5. ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 176 ซม. 

- - - 11,200 11,200 ส านักปลัด 

 

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียง ประกอบด้วย 

1.ตู้ล าโพง 2 ทาง 12 น้ิว 150-600 วัตต์  
  พร้อมขาตั้ง จ านวน 2 ตู้  
2.เพาเวอร์มิกเซอร์ 2x500 วัตต์ จ านวน 1 ตัว 
3.สายสัญญาณพร้อมสายไฟของชุดเครื่องเสียง 

- - - 51,000 - ส านักปลัด 

6 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด  
1.เคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิดแบบ IP NVR 4 ช่อง   
   จ านวน 14 เคร่ือง 
2.กล้องวงจรปิด แบบ IP ความละเอียด 2 MP  
   มีไมค์ในตัว จ านวน 56 ตัว 
3.สวิทช์ฮัพ POE 4 ช่อง + 2 ช่อง  จ านวน 14 เคร่ือง 
4.สายแลนด์ cat6 out door แบบมีสลิง 5,600 เมตร 
5.จอมอนิเตอร์ led 21 นิ้ว จ านวน 14 เคร่ือง 
6.ตู้เก็บเคร่ืองบันทึก 14 ชุด 
7.ตัวเก็บข้อมูล ฮาสดิส 1 TB ส าหรับงานกล้องวงจรปิด 
จ านวน 14 ลูก 
8.อุปกรณ์ติดตั้งและอื่นๆ 14 ชุด 
9.ค่าบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด 56 ตัว 

- - - - 499,800 ส านักปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ลอยคู่ ไม่โครโฟนไร้สาย เปลี่ยนคลื่อนความถี่ได้ 
UHF 803.200-805.800 MHz จ านวน 1 ชุด 

- - - 10,000 - ส านักปลัด 

8 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เล่ือยยนต์ตัดตน้ไม้ 11.5 บาร์ 
จ านวน 2 เครื่อง  

- - - 10,000 10,000 ส านักปลัด 

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 

- - - 19,000 - ส านักปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ จ านวน 2 เครื่อง 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน  
2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-   มีหน่วยประมวลผลกลาง(cpu) ไม่น้อยกว่า 
    4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ 
    นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า2.8GHz และมีเทคโนโลยี  
    เพ่ิมสญัณานนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใชค้วามสามารถ 
    ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
-   หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
    Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
    ขนาดไม่ น้อยกว่า 8 MB   
-   มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมคีุณลักษณะ 
    อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่านี้ ดงันี ้
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผนวงจรหลัก 
    ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายใน 
    หน่วย ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing  
    Unit ที่ สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง 
    ภาพขนาดไม่น้อยกว่า2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ 
    ในการใช้หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4    
    หรือที่ดีกว่ามี ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
8. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาด 
    ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  
    Drive ความจุไม่น้อย 1 TB หรือชนิด Solid State  
    Drive ขนาดความจุไม่น้อย 120 GB  
    จ านวน 1 หน่วย 
9. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- - - 22,000 22,000 ส านักปลัด 
 
 

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
    (ต่อ) 

10. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  
      Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
      ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
11. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  
      หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
12. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
13. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว  
      จ านวน 1 หน่วย 
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 

      

11 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง ชุดผจญเพลิงครบชุด  
จ านวน 2 ชุดละ 22,000 บาท แข็งแรงและทนทาน 
 

- - - 44,000 44,000 ส านักปลัด 
-งานป้องกันฯ 

12 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง สายดับเพลิง 30 เมตร จ านวน 2 ชุด ๆละ 7,500 บาท   
- สายดับเพลิงไนไตร ข้อต่อทองเหลือง 3 ชั้น คุณภาพสูง   
  ขนาด 2.5x30 เมตร 
 

- - - 15,000 - ส านักปลัด 
-งานป้องก้นฯ 

13 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิงด้ามปีน จ านวน 1 ด้าม   
- หัวฉีดน้ าดับเพลิง แบบด้ามปืน PROTEK 366  
  ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาว 8 นิ้ว น้ าหนัก 4.2 Ibs, 
  รับการไหล งน้ าได้ 4 ระดับ 
 

- - - 14,300 - ส านักปลัด 
-งานป้องกันฯ 

14 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจชนิดโปร่งมีไฟ 2 ระบบ 
จ านวน 2 ชุดๆละ 10,000 บาท   
- ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ อ1 ระบบไฟบ้าน 220V 

- - - 20,000 - ส านักปลัด 
-งานป้องกันฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
15 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง ข้อต่อแยก 3 ทาง จ านวน 1 อัน   

- ข้อแยก 3 ทาง วาล์วแยก 2.5x2.5x2.5 
 

- - - 6,900 - ส านักปลัด 
-งานป้องกันฯ 

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหน้าขาว  จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท  
ขนาด (ไม่น้อยกว่า)  18 นิ้ว x 16 นิ้ว 

- - - 12,000 - ส านักปลัด 
 

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบริการประชาชน จ านวน 30 ตัวๆ ละ 690 บาท 
 

- - - 20,700 - ส านักปลัด 

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท 
 

- - - 2,500 - ส านักปลัด 

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 7,900 บาท - - - 7,900 - ส านักปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
20 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จ านวน 6 ตัว 

จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จ านวน 6 ตัวๆละ๕,๙๐๐ บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.มีมือจับชนิดบิด 
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ช้ัน 
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

- - - 35,400 - กองคลัง 

21 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานข้าราชการระดับ ๓-๖ 
จัดซ้ือโต๊ะท างานข้าราชการระดับ ๓-๖  
จ านวน  ๔  ตัวๆละ  ๔,๓๐๐  บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.ขนาดกว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. 
2.ข้างขวามีประตู ๑ บาน มีลิ้นชัก ๑ ลิ้นชัก  
3.ข้างซ้ายมีประตู ๑ บาน ข้างใน 2  ชั้น 
4.โต๊ะท าจากโครงไม้จริง ปิดด้วยไม้อัด 
5.ขาโต๊ะท าจากเหล็กแป็บสี่เหลี่ยมพร้อมทาสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 17,200 - กองคลัง 

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
22 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน  ๑ เครื่อง 
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่องๆละ  
๗,๕๐๐ บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,   
  Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
2.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์     
   (Ink Tank Printer) ' จากโรงงานผู้ผลิต 
3.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  
   1,200x1,200 dpi 
4.มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4  
   ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ  
   ต่อนาที (ipm) 
5.มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า  
   15 หน้า  ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  
   1,200 x 600  หรือ 600 x 1,200 dpi 
8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
9.สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
10.สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
11.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า'  
    จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- - - 7,500 - กองคลัง 

แบบ ผ 03 



 -38- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
    (ต่อ) 

13.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)   
     แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย  
     กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน ' เครือข่ายไร้สาย   
     Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
14.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
15.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

      

23 งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
ส าหรับกระดาษขนาด A3 'จ านวน ๑ เครื่อง 
จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 กระดาษขนาด A3  
จ านวน ๑ เคร่ืองๆละ ๖,๓๐๐  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  
   1,200x1,200 dpi 
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ 
   ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า ' 32 หน้าต่อนาที (ppm)  
   หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4  
   ไม่น้อยกว่า ' 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4  
   ภาพต่อนาที (ipm) 
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า   
   จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
7. สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom   

- - - 6,300 - กองคลัง 

  

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
24 การศึกษางาน

บริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานพับ  
จ านวน 2 ตู้ๆละ 5,900 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.มีมือจับชนิดบิด 
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) 

- - - 11,800 - กองการศึกษา 

25 การศึกษางาน
บริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ตัว 
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  
จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1.ขนาด 60x120x75 เซนติเมตร 
2.มีลิ้นชักวางแป้นพิมพ ์

- - - 4,500 - กองการศึกษา 

26 การศึกษางาน
บริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เครื่อง  
จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6  
   แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  
   พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี 
   เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ 
   ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความจ าแบบ  
   Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 

- - - 66,000 - กองการศึกษา 

 

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
    (ต่อ) 

3.  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยม ี
    คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 
    3.1 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก 
          แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อย 
          กว่า 2 GB หรือ 
    3.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ 
          ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
          Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้ 
          หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่ 
          น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมี   
          ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน    
          การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ 
    ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  
    ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid     
    State Drive ขนาดความจุดไม่น้อยกว่า 250 GB  
    จ านวน 1 หน่วย 
6. มี DVD-RW  หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network   
    Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
    หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  
    หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
10.มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้วจ านวน1 หน่วย 

      

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
27 การศึกษางาน

บริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จ านวน ๓  เครื่อง 
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จ านวน ๓  เครื่อง 
ราคา  ๔,๓๐๐  บาท    
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์     
    (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  
    ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi 
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4  
    ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพ 
    ตอ่นาที(imp) 
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษA4  
    ไม่น้อยกว่า15หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ 
    ต่อนาที(imp) 
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า   
    จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50  แผ่น 
7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 
 
 
 
 

- - - 12,900 - กองการศึกษา 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
28 การศึกษางาน

บริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด(๑๘หน้า/นาที) 
จ านวน ๑  เครื่อง  
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด าชนิด(๑๘หน้า/
นาที) จ านวน ๑  เครื่อง  ราคาเครื่องละ ๒,๖๐๐  บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
2. มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า   
    ๑๘  หน้าต่อนาที (ppm) 
3. มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
    จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150  แผ่น 
6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- - - - 2,600 กองการศึกษา 

29 การศึกษางาน
บริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เครื่องซักผ้า แบบธรรมดาขนาด ๑๕ กิโลกรัม  
จ านวน ๑ เครื่อง 
จัดซ้ือเครื่องซักผ้า แบบธรรมดาขนาด ๑๕ กิโลกรัม  
จ านวน ๑ เครื่องๆละ ๑๘,๐๐๐  บาท 
คุณสมบัติพื้นฐานดังน้ี 
1. เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 
    ที่ก าหนด 
2. เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน 
3. มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด 
 
 
 
 

- - - 18,000 - กองการศึกษา 

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
30 การศึกษางาน

บริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) จ านวน ๖  เครื่อง 
จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ 
Inverter) จ านวน ๖  เครื่องๆละ ๔๒,๕๐๐  บาท  ขนาด 
๒๔,๐๐๐  บีทียู   
คุณสมบัติพื้นฐานดังน้ี 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า.....บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น  
    ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐  บีทียู  ต้องได้รับการรับ 
    รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลาก   
    ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  
    ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน 
    จากโรงงานเดียวกัน 
5.  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6.  การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากข้อ ๓)    
     นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการ 
     ประหัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศท่ี 
     มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า 
7.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
     แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี สวิตซ์ ๑ ตัว    
     ท่อทองแดงไปกลับฉนวนยาว ๔ เมตรสายไฟยาว 
     ไม่เกิน ๑๕  เมตร 
8.  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้ง  
     แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 

- - - 255,000 - กองการศึกษา 

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
    (ต่อ) 

 
(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท 
(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท 
(๓) ชนิดติดผนัง 
     ขนาด ๑๒,๐๐๐ -๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐  บาท 

      

31 การศึกษางาน
บริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้ จ านวน ๑  ชุด 
ขนาด  กว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๗๕  ซม. 

- - - 3,990 - กองการศึกษา 
 
 
 
 

32 การศึกษางาน
บริหารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ จ านวน 1 เครื่อง 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
4(4Core) จ านวน 1 หน่วย โดยมคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 Ghz  

- - - 22,000 - กองการศึกษา 
 

 

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
    (ต่อ) 

และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 Ghz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
-มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi (IEEE 
802.11b,n,ac) และ Bluetooth 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
33 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง  

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ๖ แกนหลัก  
(๖ core) จ านวน ๑  หน่วย  มีความจ าแบบ Cache  
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมน่้อยกว่า ๓.๒ GHz  จ านวน ๑ เคร่ืองๆ 

- - - 30,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

34 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  
หรือ LED สี  จ ำนวน 1 เครื่อง  
จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  
หรือ LED สี  จ านวน ๑ เคร่ืองๆละ ๑๕,๐๐๐  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ 
เป็น Printer, Copier และ Scanner  
ภายในเคร่ืองเดียวกัน  มีความละเอียดในการพิมพ์ 
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi  มีความเร็วในการพิมพ์ ขาว
ด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้า 
ต่อนาที (ppm)  มีความเร็วในการพิมพ์ สีส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)   
มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB 
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้   
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x 
๑,๒๐๐ dpi ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed)  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสี
และขาวด า  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ 
ส าเนา สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 

- - - 15,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
35 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

งานบ้านงานครัว 
เครื่องตัดหญ้ำ จ ำนวน 3 เครื่อง  
จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ 9,500 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด 

- - - 28,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

36 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

ตู้เย็น จ ำนวน 1 เครื่อง  
จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต  จ านวน ๑  เครื่องๆ 
ละ ๘,๕๐๐  บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน มขีนาดความจุไม่ต่ ากวา่  
ขนาด ๗  คิวบิกฟุต  เป็นรุ่นที่ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ ๕  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย 

- - - 8,500 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

37 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานวิทยาศาสตร์ 

เครื่องพ่นเคมีชนิดพน่ฝอยละเอียด (ULV) (Ultra 

Low Volume) ชนิดสะพำยหลัง จ ำนวน  1  เครื่อง  
และ เครื่องพ่นหมอกควัน จ ำนวน 1 เครื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 144,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
38 แผนงาน

สาธารณสุข 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

และขนส่ง 
 

รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ำย จ ำนวน ๒ คนั 
ซ้ือรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จ านวน ๒ คันๆละ 
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นแบบอัดท้าย  
๑.ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ 
   ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถ 
   รับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000  
   กิโลกรัม  
๒.ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  
   พื้นหนา ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร  
๓.รถรับน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 6,000 กิโลกรัม  
   และน้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก  
   ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
๔.ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก  
   สามารถผลิต แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500  
   ปอนด์ต่อตารางน้ิว  
๕.มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง  

- - - - ๔,๘๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

39 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน   
ซ้ือตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน   
๑.มีมือจับชนิดบิด  
๒.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
๓.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
   (มอก.) 
 
 
 

- - - ๕,๙๐๐ - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ 03 แบบ ผ 03 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
40 อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ 

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า 
จ านวน ๑ คัน 

- - - - ๑,๒๓๐,๐๐๐ กองช่าง 

41 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
 

ใบมีดดันหน้ารถฟาร์มแทรกเตอร์ 
ใบมีดดันหน้ารถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด 
๘๕ แรงม้า ขนาด ๗ ฟุต 
เหตุผลท่ีจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และหน่วยงานมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน
ของหน่วยงาน จึงตั้งงบประมาณตามราคาในท้องถ่ินและหรือ
สืบราคาทาง กูลเกิ้ล 

- - - - ๖๕,๐๐๐ กองช่าง 

42 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
 

 

ผานรถฟาร์มแทรกเตอร์ 
ขนาด 6 จาน  ใบ 26 นิ้ว 

- - - - ๖๒,๐๐๐ กองช่าง 

43 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 

 

เครื่องตบดินจ านวน ๑ เครื่อง 
๑.ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน ๒) น้ าหนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อย
กว่า ๘๐  กิโลกรัม ๓) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน 
2.ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คร้ังต่อนาที 

- - - ๒๑,๐๐๐ - กองช่าง 

44 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

 
 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อน จ านวน 6 เครื่อง 
๑.เป้นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
๒.เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า 
๓.ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี 
๔.พร้อมใบมีด(จ านวน ๖ เคร่ือง เคร่ืองละ ๙,๕๐๐ บาท)   

- - - ๕๗,๐๐๐ - กองช่าง 

45 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้ายาว 1.70 เมตร  จ านวน 1 ชุด 
เคร่ืองตัดหญ้า ยาว 1.70 เมตร ขนาด กว้าง 180 ซม. สูง 
120 ซม. ยาว 195 ซม.แรงม้าท่ีต้องการใช้ 55 แรงถึง 
100 แรง 

- - - 59,000 - กองช่าง 

แบบ ผ 03 



 -50- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
46 อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

 
 

ซับเมิร์สเครื่องสูบน  า (Submerse) จ านวน 2 ชุด 
ซับเมิร์สเคร่ืองสูบน้ า (Submerse) ๒ HP ๒๒๐ V ดูดน้ า 
เหตุผลท่ีจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และหน่วยงานมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องใช้ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้ง
งบประมาณตามราคาในท้องถ่ินและหรือสืบราคาทาง กูลเกิ้ล 
(จ านวน ๒ ชุด ชุดละ ๒๑,๕๐๐บาท)   
ลึก ปั๊มน้ าบาดาล (จ านวน ๒ ชุด ชุดละ ๒๑,๕๐๐บาท)   

- - - ๔๓,๐๐๐ - กองช่าง 

47 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

 
 

เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน ๑ เครื่อง 
1. เลื่อยยนต์ ๑๑.๕ นิ้ว , 
2. เคร่ืองยนต์ ๒ จังหวะ ก าลังไม่เกิน ๑ แรงม้า,  
3. บาร์ยาว ๑๑.๕ นิ้ว พร้อมโซ่ 
4. เชื้อเพลิง น้ ามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอส์ ผสม ๒T (ออโต้ลูป) 
5. ภายใต้ข้อก าหนดหลักเกณฑ์ของทางกระทรวงฯ และกรมป่าไม้ 
    อย่างถูกต้อง  
 
    เหตุผลท่ีจัดซื้อนอกเหนือจากบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก   
    ไมม่ีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และหน่วยงานมีความ 
    จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของ 
    หน่วยงานจึงตั้งงบประมาณตามราคาในท้องถ่ินและหรือ 
    สืบราคาทางกูลเกิ้ล 

- - - 10,0๐๐ - กองช่าง 

48 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เคร่ือง 
1. เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, 
    Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
2. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink  
    Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 

- - - ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ กองช่าง 

แบบ ผ 03 



-51- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
49 อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

 
 

รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา 
1. มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า ๑ ตัน  
2. เป็นรถช่วงยาว 
3. เป็นกระบะส าเร็จรูป  
4. เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
 

- - - - ๕๗๕,๐๐๐ กองช่าง 

50 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

 
 

เครื่องเจาะ จ านวน ๑ เครื่อง เครื่องสกัดคอนกรีต  
(๓๐ มม.)  
1.ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ W 
2.อัตราเจาะกระแทกต่อนาที ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ IPM. 
3.มีตัวเคร่ืองแข็งแรง ท าด้วยวัสดุอย่างดี มีก าลังในการสกัด  
   สูง ทนทาน เหมาะกับงานร้ือถอน ตัวเคร่ืองออกแบบให้ 
   จับถนัดมือ สะดวกในการใช้งาน  
4.อุปกรณ์ภายในกล่อง เคร่ืองสกัดคอนกรีตไฟฟ้า, ดอกสกัด 
   แบบหัวแหลม, ประแจ ๒ เข้ียว, น้ ามันสกัด, คู่มือ, ใบ 
   รับประกันสินค้า  
 
   เหตุผลท่ีจัดซื้อนอกเหนือจากบัญช ี
   มาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน 
   ครุภัณฑ์ และหน่วยงานมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ ท่ีมี 
   คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้ง 
   งบประมาณตามราคาในท้องถ่ินและหรือสืบราคาทาง  
   กูลเกิล้ 
 
 

- - - ๑๘,๙๐๐ - กองช่าง 

 

แบบ ผ 03 



-52- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
51 อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 

 

เครื่องเจาะ จ านวน ๑ เครื่อง เครื่องคอริ่งเจาะ
คอนกรตี แบบใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน  
1.ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ รอบ/นาที 
2.ขนาดกระบอกเจาะที่ใช้ได้ ๑”-๘” 
3.ความยาวกระบอกเจาะสูงสุดที่ใช้ได้ ๕๐ ซม. 
  (ความยาวรวมข้อต่อเกลียว) 
4.ช่วงชัก ๔๑ ซม. 
5.ระยะเจาะลึก ๓๕ ซม.(กระบอกเจาะยาว ๔๕ ซม.) 
6.การปรับระดับการเจาะ เกลียวปรับระดับสูง 
   ต่ าด้วยพวงมาลัย  
เหตุผลที่จัดซ้ือนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
หน่วยงานมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้ง
งบประมาณตามราคาในท้องถิ่นและหรือสืบราคาทาง 
กูลเก้ิล 
 

- - - ๔๙,๐๐๐ - กองช่าง 

52 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 

 

กล้องระดับ 
จัดซ้ือกล้องระดับ จ านวน 1 ชุด  
ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า 

- - - 30,600 - กองช่าง 
 
 
 
 

 
รวม    1,299,390 7,336,600  

 

แบบ ผ 03 


