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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางขุนกอง 
 
 



 

 

ค าน า 
 

  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางขุนกอง ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน มีความจ าเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการบริหารงาน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖1 ข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยยึดหลักการให้ประขาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดปัญหาความต้องการของตนเอง องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และน ามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ครั้งที่ ๑ /๒๕๖6 จะเป็นประโยชน์
และเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
 
 

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
                                                                      อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุร ี

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บันทกึหลกัการและเหตผุล 

ประกอบแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗o)  
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2๕๖6 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง 
………………………………………………………………………… 

 

เหตผุลและความจ าเป็น 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖6 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง มีภารกิจส าคัญในการพัฒนา
ท้องถ่ินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน ไต้อนุมัติประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566–
2570) เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕65 ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
และเพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็น
เร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มเติมแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อด าเนินการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑"ข้อ ๒๒ " เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖6 นี้ข้ึน เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และเพื่อให้
สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อึกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณต่อไป และการเพิ่มเดิมแผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖6 ในครั้งนี้ 
จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
       



 

สารบญั 
     เร่ือง                หน้า 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      1 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ  ผ.01

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)

1) ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำเมืองนนทบุรี เพ่ือ
กำรอยู่อำศัยของประชำชนอย่ำงมีควำมสุข

   1.1) แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500,000

   1.2) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500,000

   1.3) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 13 18,329,000 4 22,021,000 0 0 0 0 0 0 0 40,350,000

   1.4) แผนงำนท่ัวไปเก่ียวกับกำรศึกษำ 2 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000

รวม 17 20,329,000 4 22,021,000 0 0 0 0 0 0 0 42,350,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงห้องน ้า
องค์การบริหารส่วนต้าบล
บางขุนกอง

เพ่ือซ่อมแซมและ
ปรับปรุงห้องน ้า
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางขุนกองให้
อยู่ในสภาพดีพร้อม
ใช้งาน

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงห้องน ้า
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบางขุน
กอง รายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี อบต.
ก้าหนด

500,000 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ท่ีติดต่อ
องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลบางขุน
กอง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การติดต่อ
ราชการ

ส้านัก
ปลัด

1 โครงการ - 500,000 0 0 0 0 - -รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข
    1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

        1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

1



        1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการปรับปรุงและต่อเติม
ห้องบริการประชาชนด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย(หัองพนักงานดับเพลิง)

เพ่ืออ้านวยความ
สะดวกในการ
บริการประชาชน
ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ขนาดกว้าง ๕ เมตร
 ยาว ๘ เมตร หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๔๐ ตารางเมตร  
รายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี อบต.
ก้าหนด

500,000 สร้างความ
สะดวกใน
การบริการ
ประชาชนได้
ร้อยละ ๘๐

ประชาชน
สามารถ
ติดต่อ
บริการ
ด้านการ
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ส้านักปลัด

1 โครงการ - 500,000 0 0 0 0 - -รวม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

2



        1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน   กรีตบน
ผิวจราจร คสล. เดิม ถนน
ซอยร่วมใจพัฒนา นบ.ถ.
24-06 ถึง นบ.ถ.24-08 
(ช่วงท่ี 1 ถึงช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 1

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตบนผิวจราจร 
คสล. เดิม กว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 610.00 เมตร
โดยมีพื นท่ีใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 
3,660.00 ตาราง
เมตร รายละเอียด
 ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี อบต.
ก้าหนด

1,847,000 ประชาชน
ร้อยละ 70 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชน
ใช้ 
เส้นทางนี 
ในการ
สัญจรได้
อย่าง
สะดวก 
และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

3



        1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ)

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า
สะพานข้ามคลองบางโคเผือก
 ถึง ถนนบ้านคลองวัดสัก - 
บ้านวัดโคนอน (นบ.4007) 
(ช่วงหลังชุมชนหมู่บ้านบิวตี 
เฮ้าส์)  หมู่ท่ี 1

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 0.35 ถึง 
1.40 เมตร 
ยาว 147.00 
เมตร 
โดยมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 58.80 ตาราง
เมตร รายละเอียด
 ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี อบต.
ก้าหนด

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 70 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ย่ิงขึ น

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงพนังกันน ้า
พร้อมทางเดินเท้าบริเวณ
ชุมชนบ้านนายเสม (ช่วง
สุดท้าย) หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันน ้าท่วม
และความเสียหาย
จากอุทกภัยอ่ืน ๆ 
ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 1.40 เมตร 
ยาว 39.00 เมตร 
โดยมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 54.60 ตาราง
เมตร รายละเอียด
 ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี อบต.
ก้าหนด

๖๕๒,๐๐๐ มีพนังกันน ้า
พร้อมทางเดิน
เท้าให้
ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชน
ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
จากน ้าท่วม
 และใช้
เส้นทางนี 
ในการ
สัญจรได้
อย่าง
สะดวก 
และ

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

4



        1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ)

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน ้า Ø 
0.60 ม. พร้อมบ่อพักและ
รางวี บริเวณแยกนางยูร ถึง 
วัดตะระเก หมู่ท่ี 1

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 64.00 เมตร 
โดยมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 384.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด

๑,๑๔๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 70 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชน
ใช้ 
เส้นทางนี 
ในการ
สัญจรได้
อย่าง
สะดวก 
และ
ปลอดภัย

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างพนังกันน ้า
พร้อมทางเดินเท้าบริเวณ
คลองบ้านจีน หมู่ท่ี 3

เพ่ือป้องกันน ้า
ท่วมและความ
เสียหายจาก
อุทกภัยอ่ืน ๆ 
ประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ยาว 75 เมตร 
กว้าง 1.50 หรือ
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
112.50 ตาราง
เมตร รายละเอียด
 ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด

1,232,000 มีทางเดินเท้า
ให้ประชาชน
ได้ใช้
ประโยชน์
ร่วมกัน

ประชาชน
ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
จากน ้าท่วม
 และใช้
เส้นทางนี ใน
การสัญจร
ได้อย่าง
สะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

5



        1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ)

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน   กรีตบน
ผิวจราจรเดิม พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า Ø 0.60 ม. 1 ข้าง
 ซอยวัดบางไกรนอก หมู่ท่ี 3

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 210.00 
เมตร หรือพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร วางท่อ
ระบายน ้าขนาด 
Ø0.60 ม. 1 ข้าง
 รายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด

๒,๒๕๕,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 70 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชน
ใช้ 
เส้นทางนี 
ในการ
สัญจรได้
อย่าง
สะดวก 
และ
ปลอดภัย

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงลานกีฬา
หน้า รพ.สต. วัดบางไกรใน 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือประชาชนชาว
บางขุนกองมี
สถานท่ีออกก้าลัง
กายท่ีได้มาตรฐาน
เพ่ือสุขภาพท่ีดี
ของประชาชนบาง
ขุนกอง

กว้าง 14.85 เมตร 
ยาว 29.00 เมตร 
โดยมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 435.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี อบต.
ก้าหนด

๖๙๓,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้ใช้ลานกีฬา
 ร่วมท้า
กิจกรรม

ประชาชน
มีสถานท่ี
จัดกิจกรรม

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

6



        1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ)

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนผิว
จราจร คสล. เดิม ถนนบ้าน
โพธ์ิเอน - บ้านบางไกร 
นบ.ถ.24-19 หมู่ท่ี 4 (ช่วง
หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ - 
โรงเรียนวัดบางไกรใน)

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตบนผิวจราจร 
คสล. เดิม กว้าง 
6.00 เมตร ถึง 
8.00 เมตร ยาว 
240.00 เมตร
โดยมีพื นท่ีใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 
1,611.00 ตาราง
เมตร รายละเอียด
 ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด

๙๕๗,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 70 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชน
ใช้ 
เส้นทางนี 
ในการ
สัญจรได้
อย่าง
สะดวก 
และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

7



        1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ)

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า
ชุมชนบ้านท้ายถึงวัดบางไกร
ใน หมู่ท่ี 4

เพ่ือประชาชนมี
ทางเดินเท้าในการ
เดินสัญจร

กว้าง 0.70 เมตร
 ถึง 1.05 เมตร 
ยาว 322.00 
เมตร โดยมีพื นท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 289.45 ตาราง
เมตร รายละเอียด
 ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 70 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชน
ใช้ 
เส้นทางนี 
ในการ
สัญจรได้
อย่าง
สะดวก 
และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

8



        1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ)

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ยกระดับพร้อมวางท่อระบาย
น ้า บริเวณซอยศาลเจ้าแม่
ทับทิม หมู่ท่ี 5

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจรไปมา

กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 360.00 
เมตร โดยมีพื นท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 1,440.00 
ตารางเมตร วาง
ท่อระบายน ้าขนาด
 Ø 0.60 ม. 
พร้อมรางวี 
รายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด

๘,๓๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 70 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชน
ใช้ 
เส้นทางนี 
ในการ
สัญจรได้
อย่าง
สะดวก 
และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

9



        1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ)

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการปรับปรุงวางท่อ
ระบายน ้าขนาด Ø0.80 ม. 2
 ข้างทาง พร้อมบ่อพัก 
บริเวณวัดอุทยาน - สะพาน
ข้ามคลองวัดบางไกรใน หมู่ท่ี
 5

เพ่ือป้องกันน ้าไม่มี
ท่ีระบายในฤดูฝน 
ลดปัญหาน ้าท่วมขัง

ปรับปรุงถนน 
คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน ้าและ
รางวี ฝ่ังขวา 
ระยะทางไม่น้อย
กว่า 335.00 
เมตร
ฝ่ังซ้ายระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 
270.00 เมตร  
รายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด

6,488,000 ประชาชน
ร้อยละ 70 
ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
จากน ้าท่วมขัง
ในพื นท่ี

สามารถ
ระบายน ้า
ท่วมขัง 
แก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

10



        1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ)

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนน
บ้านบางราวนก - วัดอุทยาน 
นบ.ถ. 24-20 (ช่วงสะพาน
นายดีถึงสะพานนางปุ่น หมู่ท่ี
 5

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาชนในการ
เดินทางสัญจรไปมา

กว้าง 6 เมตร ยาว
 59 เมตร หรือ
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
354.00 ตาราง
เมตร รายละเอียด
 ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 70 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
และ
ปลอดภัย
ย่ิงขึ น

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ยกระดับพร้อมวางท่อระบาย
น ้า บริเวณถนนวัดโพธ์ิเอน - 
วัดบางไกรใน นบ.ถ.24-16 
(ช่วงสะพานล้าปะโดงตา
เปร่ืองถึงสะพานข้ามล้าปะ
โดงวัดโพธ์ิเอน) หมู่ท่ี 6

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 220.00 
เมตร โดยมีพื นท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 1,332.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด

๕,๓๘๖,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 70 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชน
ใช้ 
เส้นทางนี 
ในการ
สัญจรได้
อย่าง
สะดวก 
และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

11



        1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ)

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ยกระดับ สายถนนสวนหลวง
 - บางโคเผือก (ช่วงสะพาน
บ้านนางแต๋ว ถึง สะพานข้าม
คลองบางโคเผือก) หมู่ท่ี 6

เพ่ือประชาชนได้มี
เส้นทางสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 310.00 
เมตร โดยมีพื นท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 1,860.00 
ตารางเมตร 
รายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด

๖,๔๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 70 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชน
ใช้ 
เส้นทางนี 
ในการ
สัญจรได้
อย่าง
สะดวก 
และ
ปลอดภัย

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงประตู
ระบายน ้าคลองบางขุนกอง

เพ่ือใช้ส้าหรับใน
การปรับปริมาณ
น ้าท่ีต้องการให้
ไหลผ่าน ปรับ
ความเร็วของน ้า 
หรือใช้ในการกัก
เก็บน ้าและช่วย
ป้องกันในกรณีท่ีมี
พายุ

ปรับปรุงประตูน ้า
และระบบระบาย
น ้ารายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 70 
ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
จากน ้าท่วมขัง
ในพื นท่ี

สามารถ
ระบายน ้า
ท่วมขัง 
แก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

12



        1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ต่อ)

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการปรับปรุง
ประตูระบายน ้าคลองนกฮูก

เพ่ือใช้ส้าหรับใน
การปรับปริมาณ
น ้าท่ีต้องการให้
ไหลผ่าน ปรับ
ความเร็วของน ้า 
หรือใช้ในการกัก
เก็บน ้าและช่วย
ป้องกันในกรณีท่ีมี
พายุ

ปรับปรุงประตูน ้า
และระบบระบาย
น ้ารายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 70 
ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
จากน ้าท่วมขัง
ในพื นท่ี

สามารถ
ระบายน ้า
ท่วมขัง 
แก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงประตู
ระบายน ้าคลองวัดบางไกรนอก

เพ่ือใช้ส้าหรับใน
การปรับปริมาณ
น ้าท่ีต้องการให้
ไหลผ่าน ปรับ
ความเร็วของน ้า 
หรือใช้ในการกัก
เก็บน ้าและช่วย
ป้องกันในกรณีท่ีมี
พายุ

ปรับปรุงประตูน ้า
และระบบระบาย
น ้ารายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ 70 
ไม่ได้รับ
ผลกระทบ
จากน ้าท่วมขัง
ในพื นท่ี

สามารถ
ระบายน ้า
ท่วมขัง 
แก้ปัญหา
น ้าท่วมขัง

กองช่าง

17 โครงการ - 16,329,000 22,021,000 0 0 0 - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

รวม

13



        1.4  แผนงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการปรับปรุงห้องน ้า
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
(ศีลพิบูลย์วิทยา)

เพ่ือซ่อมแซมและ
ปรับปรุงห้องน ้า
โรงเรียนชุมชนวัด
บางไกรใน(ศีล
พิบูลย์วิทยา)

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงห้องน ้า
โรงเรียนชุมชนวัด
บางไกรใน(ศีล
พิบูลย์วิทยา) 
รายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี อบต.
ก้าหนด

500,000 ความพึงพอใจ
 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
บุคลากร
โรงเรียนและ
ประชาชนท่ี
ติดต่อ

นักเรียน 
บุคลากร
โรงเรียน
และ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การติดต่อ
ราชการ

กอง
การศึกษา

23 โครงการปรับปรุงห้องน ้า
โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

เพ่ือซ่อมแซมและ
ปรับปรุงห้องน ้า
โรงเรียนวัดบาง
ไกรนอก (แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์)

ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงห้องน ้า
โรงเรียนวัดบาง
ไกรนอก (แย้ม
พร้อมอุปถัมภ์)
รายละเอียด 
ปริมาณงานและ
แบบแปลนท่ี อบต.
ก้าหนด

500,000 ความพึงพอใจ
 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
บุคลากร
โรงเรียนและ
ประชาชนท่ี
ติดต่อ

นักเรียน 
บุคลากร
โรงเรียน
และ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การติดต่อ
ราชการ

กอง
การศึกษา

2 โครงการ - 1,000,000 0 0 0 0 - -

18,329,000 22,021,000 0 0 0

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

รวมท้ังส้ิน 21  โครงการ

รวม
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ส านักงาน      
ขนาด 3 x 6 x 2.55 เมตร 
จ านวน 1 ตู้ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

159,000          ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (ติดต้ังห้องโถง ข้างบันใด)

41,500.00        ส านักปลัด

3 แผนงานการรักษาความ
สงบ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร  ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
และงานอ่ืนๆ จ านวน 36 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ  22,000 บาท 
และค่าติดต้ังระบบกล้อง  พร้อม
ร้ือถอนกล้องเดิม เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ
เดือน มิถุนายน 2564

792,000 ส านักปลัด

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2566
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนกอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอ
บหลัก

15



2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 แผนงานการรักษาความ

สงบ
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,000 
ซีซีหรือก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 100 กิโลวัตต์(แบบ
ขับเคล่ือ ๒ล้อ)  จ านวน 1 คัน 
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์

1,473,000 ส านักปลัด

5 แผนงานการรักษาความ
สงบ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถดับเพลิง ชนิดมีถังน้ าถังโฟม
ในตัว ตัวรถชนิด 6 ล้อ 
เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 
สูบ 4 จังหวะ ก าลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 
ขนาดถังบรรจุน้ าไม่น้อยกว่า 
6,000 ลิตร และถังบรรจุโฟม
ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร พร้อม
อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์
ประกอบครบชุด จ านวน 1 คัน 
 สืบราคาจากท้องตลาด

8,000,000        ส านักปลัด

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

16



2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110
 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน
  ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

850,000.00      กองคลัง

7 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170
 กิโลวัตต์ -แบบกระบะเทท้าย 
(1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า
 4 ลูกบาศก์หลา (2) น้ าหนัก
ของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่
ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม (3) 
พร้อมกระบะ และ
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

2,126,000 กองช่าง

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

17



2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิด

ขับเคล่ือน 4 ล้อ จ านวน 1 คัน
  ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

3,520,000 กองช่าง

9 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด 5 น้ิว (125 มิลลิเมตร) 
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่
น้อยกว่า 1,000 วัตต์ 
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 
10,000 รอบต่อนาที ตาม 
จ านวน 1 เคร่ือง บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

5,300 กองช่าง

10 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครืองเช่ือมไฟฟ้า มี
แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 
โวลต์ 50 เฮิร์ต จ านวน 1 
เคร่ือง สืบราคาจากท้องตลาด

22,720 กองช่าง

11 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 
กิโลวัตต์ข้ึนไป จ านวน 1 เคร่ือง
 ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

58,500 กองช่าง

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
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2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่านไขควงไร้สาย ขนาด 18 

โวลต์ สามารถเจาะเหล็กและไม้
 wfh สามารถปรับเกียร์ได้ 2 
ระดับความเร็วได้หลายระดับ มี
แรงบิดสูงสุด 40 N-M สามารถ
ใช้กับดอกสว่านขนาด 13 มม.
 มีกล่องบรรจุพร้อมอุปกรณ์ 
(แท่นชาร์จ, แบตเตอร่ี Li-ion 2
 ก้อน, ดอกไขควง)  จ านวน 1 
เคร่ือง สืบราคาจากท้องตลาด

9,000 กองช่าง

13 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่านกระแทกไร้สาย มีก าลังไฟ
ไม่น้อยกว่า 18 โวลต์ 
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง สืบราคาจาก
ท้องตลาด

6,000 กองช่าง

14 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดเหล็ก 14 น้ิว มี
แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 
โวลต์ 50 เฮิร์ต ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้
ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ สืบ
ราคาจากท้องตลาด

5,000 กองช่าง

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

ท่ี แผนงาน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)หมวด
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2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เล่ือยโซ่ยนต์ ความจุกระบอก

สูบไม่น้อยกว่า 46 cc 
ความเร็วรอบ/นาทีไม่น้อยกว่า 
11,800 รอบ/นาที ความจุถัง
น้ ามันไม่น้อยกว่า 0.57 ลิตร 
เคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ 
เคร่ืองยนต์ก าลังสูงสุด 0.75 
แรงม้า รองรับเช้ือเพลิง
ประเภทแก๊สโซฮอล์ 91/95 
ความยาวใบเล่ือย 11.5 น้ิว 
จ านวน 2 เคร่ือง สืบราคาจาก
ท้องตลาด

14,000 กองช่าง

16 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 2 
เคร่ือง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

75,800 กอง
การศึกษา

9,246,820.00  6,438,000.00  1,473,000.00  -                -                

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอ
บหลัก

รวมท้ังส้ิน 16  โครงการ

รวม

17,157,820
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