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เหตุผลและความจำเป็น 

ตามที่ เทศบาลเมืองสนั ่นร ักษ์ ได้อนุม ัต ิและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั ่นร ักษ์ 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วนั้น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีอำนาจหน้าที ่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

“ข้อ 22 เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ ่น ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เพิ ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ ่นดังกล่าว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วัน  
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

เพื่อให้เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้โดยเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรวมถึงการขอรับจัดสรร
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษต์่อไป  
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แบบ ผ. 01

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 19 16,750,000        19 16,750,000        1 500,000            1 500,000            1 500,000            41 35,000,000         

     1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

     1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 60,576,000        12 60,576,000        5 40,351,000        4 39,441,000        4 39,441,000        37 240,385,000       

รวม 31 77,326,000       31 77,326,000       6 40,851,000       5 39,941,000       5 39,941,000       78 275,385,000      

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

     2.2 แผนงานการศึกษา 7 3,500,000          7 3,500,000          7 3,500,000          7 3,500,000          7 3,500,000          35 17,500,000         

     2.3 แผนงานสาธารณสุข 4 3,930,000          4 3,930,000          4 3,930,000          4 3,930,000          4 3,930,000          20 19,650,000         

     2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

     2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3 1,720,000          3 1,720,000          3 1,720,000          3 1,720,000          3 1,720,000          15 8,600,000          

     2.7 แผนงานงบกลาง 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 14 9,150,000         14 9,150,000         14 9,150,000         14 9,150,000         14 9,150,000         70 45,750,000         

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

     3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 

รวม 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม

     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

รวม 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ จ านวน

โครงการ

งบประมาณจ านวน

โครงการ

งบประมาณ จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 2570 รวม 5  ปี

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 
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แบบ ผ. 01

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี

     5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 - 2 2,640,000          2 2,640,000          2 2,640,000          2 2,640,000          8 10,560,000         

รวม 0 0 2 2,640,000         2 2,640,000         2 2,640,000         2 2,640,000         8 10,560,000        

6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 860,000            2 860,000            2 860,000            2 860,000            2 860,000 10 4,300,000          

     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

     6.3 แผนงานการศึกษา 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

     6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

     6.5 แผนงานการพาณิชย์ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

     6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000              1 50,000              1 50,000              1 50,000              1 50,000 5 250,000             

รวม 3 910,000           3 910,000           3 910,000           3 910,000           3 910,000           15 4,550,000

รวมท้ังส้ิน 48 87,386,000       50      90,026,000       25      53,551,000       24 52,641,000       24 52,641,000       171 336,245,000

งบประมาณ จ านวน

โครงการ

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 2570

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  (ต่อ)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ยุทธศาสตร์

รวม 5  ปี

งบประมาณจ านวน

โครงการ

งบประมาณ จ านวน

โครงการ

งบประมาณ จ านวน

โครงการ

งบประมาณ จ านวน

โครงการ

งบประมาณ จ านวน

โครงการ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

1 โครงการอุดหนุนขยายเขต เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 1 แห่ง 700,000 700,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ ยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

บริเวณซอยเจริญจันทร์ หมู่ท่ี 4

ต าบลบึงสน่ัน อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

2 โครงการอุดหนุนขยายเขต เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 1 แห่ง 700,000 700,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ (ต่อจากของเดิม) ยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

บริเวณซอยเฟอร์นิเจอร์ หมู่ท่ี 4

ต าบลบึงสน่ัน อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

3 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 1 แห่ง 700,000 700,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

สาธารณะ (ต่อจากของเดิม) ยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

บริเวณซอยคุณจ่า หมู่ท่ี 4

ต าบลบึงสน่ัน อ าเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

 เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

4 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 1 แห่ง 900,000 900,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

สาธารณะ บริเวณถนนบ้าน ยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

บึงสน่ัน 1 (แพ้นปูน) หมู่ท่ี 1

ต าบลบึงสน่ัน อ าเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

5 โครงการติดต้ังไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง 350,000 350,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

บริเวณสะพานข้ามคลองซอยท่ี 10 ในการเดินทางยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 1 - 3 ต าบลบึงสน่ัน

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

6 โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง 300,000 300,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

บริเวณซอยนวลศรี หมู่ท่ี 4 ในการเดินทางยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

ต าบลบึงสน่ัน อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565
เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

5



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

7 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 1 แห่ง 300,000 300,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

สาธารณะ บริเวณซอยว่าก๊าฟ 1 ยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 5 ต าบลบึงน้ ารักษ์

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

8 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 1 แห่ง 700,000 700,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

สาธารณะ บริเวณซอยว่าก๊าฟ 2 ยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 5 ต าบลบึงน้ ารักษ์

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

9 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง 370,000 370,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

บริเวณล็อคปฏิรูปสายยืน ในการเดินทางยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 4 ต าบลบึงน้ ารักษ์

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ

6



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

10 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง 500,000 500,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

สาธารณะแบบโซล่าเซลล์ ในการเดินทางยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

บริเวณชุมชนหมู่บ้านนริศรา และประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

หมู่ท่ี 1 ต าบลบึงน้ ารักษ์ 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

11 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง 500,000 500,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

สาธารณะแบบโซล่าเซลล์ ในการเดินทางยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

บริเวณชุมชนหมู่บ้านทิพย์ธิดาแลนด์ และประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

หมู่ท่ี 1 ต าบลบึงน้ ารักษ์ 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

12 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 1 แห่ง 1,500,000 1,500,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

สาธารณะบริเวณซอยแป๊ะฮก ยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 4 ต าบลบึงสน่ัน

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

7



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

13 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 1 แห่ง 1,800,000 1,800,000 -              -              -              1 แห่ง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

สาธารณะบริเวณซอยวิศรุต ยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

หมู่ท่ี 3 ต าบลบึงน้ ารักษ์

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

14 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย จ านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ให้ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

สาธารณะแบบโซล่าเซลล์ ในการเดินทางยามค่ าคืน ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

บริเวณในเขตเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ และประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

15 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ความยาวรวม 1,000,000 1,000,000 -              -              -              1 แห่ง ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค กองช่าง

บริเวณประตูน้ าไซฟอนถึงหลัง เมืองสน่ันรักษ์มีน้ าสะอาดใช้ 900 เมตร ท่ีสะอาดและปลอดภัยใช้

คลองตัน หมู่ท่ี 5 ต าบลบึงน้ ารักษ์ ในการอุปโภคบริโภค

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

16 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ความยาวรวม 4,000,000 4,000,000 -              -              -              1 แห่ง ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค กองช่าง

บริเวณเลียบคลองท่ี 13 เมืองสน่ันรักษ์มีน้ าสะอาดใช้ 1,600 เมตร ท่ีสะอาดและปลอดภัยใช้

ฝ่ังเหนือด้านตะวันตก หมู่ท่ี 4 ในการอุปโภคบริโภค

ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

17 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ความยาวรวม 1,210,000 1,210,000 -              -              -              1 แห่ง ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค กองช่าง

บริเวณตลาดพรธิสาร เมืองสน่ันรักษ์มีน้ าสะอาดใช้ 500 เมตร ท่ีสะอาดและปลอดภัยใช้

หมู่ท่ี 4 ต าบลบึงสน่ัน ในการอุปโภคบริโภค

อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

18 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ความยาวรวม 300,000 300,000 -              -              -              1 แห่ง ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค กองช่าง

บริเวณซอยว่าก๊าฟ 1 เมืองสน่ันรักษ์มีน้ าสะอาดใช้ 240 เมตร ท่ีสะอาดและปลอดภัยใช้

หมู่ท่ี 5 ต าบลบึงน้ ารักษ์ ในการอุปโภคบริโภค

อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

19 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ความยาวรวม 420,000 420,000 -              -              -              1 แห่ง ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค กองช่าง

บริเวณซอยว่าก๊าฟ 2 เมืองสน่ันรักษ์มีน้ าสะอาดใช้ 300 เมตร ท่ีสะอาดและปลอดภัยใช้

หมู่ท่ี 5 ต าบลบึงน้ ารักษ์ ในการอุปโภคบริโภค

อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

16,750,000 16,750,000 500,000 500,000 500,000

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

รวม  19  โครงการ

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

10



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 6 เมตร 3,900,000 3,900,000 -              -              -              1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บริเวณซอยซัลออย (ต่อจากแยก) ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 650 เมตร หรือมี ในการสัญจร

หมู่ท่ี 1 ต าบลบึงน้ ารักษ์ ให้ได้มาตรฐาน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3,900 ตารางเมตร

ผิวทางหนาเฉล่ีย

0.05 เมตร

2 โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาด dia. 0.60 เมตร 3,000,000 3,000,000 -              -              -              1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลฯ ความยาวรวมบ่อพัก ในการสัญจร

บริเวณซอยนวลศรี หมู่ท่ี 4 ให้ได้มาตรฐาน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า

ต าบลบึงสน่ัน อ าเภอธัญบุรี 1,100 เมตร

จังหวัดปทุมธานี

3 โครงการปรับปรุงลานกีฬาในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน จ านวน 1 โครงการ 350,000 350,000 -              -              -              1 สาย ประชาชนในชุมชน กองช่าง

บริเวณชุมชนหมู่บ้านจิตภาวรรณ มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน จะได้มีสุขภาพแข็งแรง

หมู่ท่ี 1 ต าบลบึงน้ ารักษ์ จากการออกก าลังกาย

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

11



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 6 เมตร 2,520,000 2,520,000 -              -              -              1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 300 เมตร หรือมี ในการสัญจร

บริเวณซอยทิวไผ่ หมู่ท่ี 1 ให้ได้มาตรฐาน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี 1,800 ตารางเมตร

จังหวัดปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย

0.15 เมตร

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 5 เมตร 4,455,000 4,455,000 -              -              -              1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 460 เมตร หรือมี ในการสัญจร

บริเวณซอยสุขสมบูรณ์ ให้ได้มาตรฐาน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

หมู่ท่ี 2 ต าบลบึงน้ ารักษ์ 2,300 ตารางเมตร

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย

0.15 เมตร

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

12



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 6 เมตร 3,600,000 3,600,000 -              -              -              1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 380 เมตร หรือมี ในการสัญจร

บริเวณซอยชลประคอง ให้ได้มาตรฐาน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

หมู่ท่ี 2 ต าบลบึงน้ ารักษ์ 2,280 ตารางเมตร

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย

0.15 เมตร

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 6 เมตร 2,400,000 2,400,000 -              -              -              1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บริเวณเช่ือมถนนซอยชลประคอง ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 250 เมตร หรือมี ในการสัญจร

กับถนนซอยถนอมจิตร ให้ได้มาตรฐาน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

หมู่ท่ี 2 ต าบลบึงน้ ารักษ์ 1,500 ตารางเมตร

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย

0.15 เมตร

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 6 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 950 เมตร หรือ ในการสัญจร

บริเวณเอเคเมทัลชีท ให้ได้มาตรฐาน มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

หมู่ท่ี 1 ต าบลบึงสน่ัน 5,700 ตารางเมตร

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย

0.15 เมตร

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 5 เมตร 9,651,000 9,651,000 9,651,000 9,651,000 9,651,000 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 649 เมตร หรือ ในการสัญจร

ค.ส.ล. บริเวณซอยนวลศรี ให้ได้มาตรฐาน มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

หมู่ท่ี 4 ต าบลบึงสน่ัน 3,245 ตารางเมตร

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย

0.15 เมตร

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

14



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 6 เมตร 9,790,000 9,790,000 9,790,000 9,790,000 9,790,000 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 950 เมตร หรือ ในการสัญจร

ค.ส.ล. บริเวณซอยแป๊ะฮก ให้ได้มาตรฐาน มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

หมู่ท่ี 4 ต าบลบึงสน่ัน 5,700 ตารางเมตร

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย

0.15 เมตร

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 5 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 950 เมตร หรือ ในการสัญจร

ค.ส.ล. บริเวณซอยนภาภิรมย์ ให้ได้มาตรฐาน มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

หมู่ท่ี 2 ต าบลบึงสน่ัน 4,750 ตารางเมตร

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย

0.15 เมตร

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

15



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม วางท่อระบายน้ า 910,000 910,000 910,000 -              -              1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลฯ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ในการสัญจร

บริเวณซอยทางเข้าโรงเรียน ให้ได้มาตรฐาน ขนาด Dai 0.60 เมตร

วัดสระบัว หมู่ท่ี 1 ความยาวรวมบ่อพัก

ต าบลบึงน้ ารักษ์ อ าเภอธัญบุรี ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

จังหวัดปทุมธานี

60,576,000 60,576,000 40,351,000 39,441,000 39,441,000

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากเป็นความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวและไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจึงมีความจ าเป็นน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

รวม 12 โครงการ

16



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.2 แผนงานการศึกษา

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

1 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 1. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ นักเรียนในสังกัดเทศบาล 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวน นักเรียนพัฒนาขีดความสามารถ กองการศึกษา

ของนักเรียนในการเข้าแข่งขัน เมืองสน่ันรักษ์ท้ัง 4 แห่ง นักเรียนท่ี ของนักเรียนในการเข้าแข่งขัน

ทักษะวิชาการในด้านต่างๆ เข้าร่วม ทักษะวิชาการในด้านต่างๆ

2. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม กิจกรรม มากข้ึน และนักเรียนมีส่วนร่วม

กิจกรรม กล้าแสดงออกทาง กิจกรรม กล้าแสดงออกทาง

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ

พัฒนาทักษะในการแข่งขัน พัฒนาทักษะในการแข่งขัน

วิชาการ วิชาการมากข้ึน

2 โครงการบัณฑิตน้อย เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิด นักเรียนในสังกัดเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ กองการศึกษา

ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้ส าเร็จ เมืองสน่ันรักษ์ ของนักเรียน ท่ีได้จบการศึกษาและเกิด

การศึกษา ท่ีเข้าร่วม ความรักความผูกพันต่อสถาบัน

กิจกรรม

มีความ

พึงพอใจ

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

17



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.2 แผนงานการศึกษา

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

3 โครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 1. เพ่ือจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กทุกคน 1. มีส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา

แบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัย วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมและมี เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ได้เรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเหมาะสม

คุณภาพมาใช้พัฒนาการเรียน ผ่านการเล่น และมีคุณภาพมาใช้พัฒนา

การสอน ท่ีเหมาะสม การเรียนการสอน

2. เพ่ือให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ กับวัย 2. เด็กเล็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น

ผ่านการเล่นกิจกรรมท่ีเหมาะสม กิจกรรมท่ีเหมาะสม

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 1. เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ สถานศึกษาในสังกัด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สถานศึกษา 1. มีครุภัณฑ์ทางการศึกษา กองการศึกษา

ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะ) ทางการศึกษา เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ในสังกัด ท่ีเพียงพอ

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน เทศบาล 2. ส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการเรียนการสอน เมืองสน่ันรักษ์ กิจกรรมการเรียนการสอน

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.2 แผนงานการศึกษา

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กได้ท ากิจกรรมผ่าน สถานศึกษาในสังกัด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สถานศึกษา เด็กได้ท ากิจกรรมผ่านกระบวน กองการศึกษา

เพ่ือยกระดับศักยภาพเด็กปฐมวัย กระบวนการเรียนรู้ 5 สถานี เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ในสังกัด การเรียนรู้ 5 สถานี ท าให้เด็ก

เทศบาล ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น

เมืองสน่ันรักษ์

6 โครงการอบรมปฐมพยาบาล เพ่ือให้ครูและบุคลากร ครูและบุคลากร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครูและ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

เบ้ืองต้นให้กับครูและบุคลากร ทางการศึกษามีความรู้ ทางการศึกษาของ บุคลากรทาง มีความรู้ สามารถให้การปฐม

ทางการศึกษาในการดูแลเด็ก สามารถให้การปฐมพยาบาล เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ การศึกษา พยาบาลเบ้ืองต้นได้

ปฐมวัย เบ้ืองต้นได้ เทศบาล

เมืองสน่ันรักษ์

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนใน เด็กปฐมวัยโรงเรียน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

หลักสูตร ส่งเสริมทักษะช่วยเหลือ สังกัดเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ในสังกัดเทศบาลเมือง โรงเรียนใน เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ตนเองทางน้ า สร้างเด็กว่ายน้ าเป็น มีความรู้และทักษะช่วยเหลือ สน่ันรักษ์ สังกัดเทศบาล มีความรู้และทักษะช่วยเหลือ

เล่นน้ าได้ ตนเองทางน้ า เมืองสน่ันรักษ์ ตนเองทางน้ า

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

รวม 7 โครงการ

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้ท่ีเข้ารับการอบรม ประชาชนท่ัวไป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 140 คน 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ กองสาธารณสุข

ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและ มีความรู้และทักษะใน ในเขตเทศบาลเมือง ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และส่ิงแวดล้อม

การช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น สน่ันรักษ์ สามารถช่วยเหลือตนเอง

สามารถช่วยเหลือตนเอง และบุคคลใกล้ชิดได้

และบุคคลใกล้ชิดได้ 2. ลดความรุนแรงของ

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

3. ลดความพิการท่ีจะเกิดข้ึนได้

หลังการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในชุมชน 1. เด็กและเยาวชน 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 150 คน 1. เด็กและเยาวชนในชุมชน กองสาธารณสุข

เฝ้าระวัง ป้องกันเด็กจมน้ า มีความรู้และทักษะในการเอาชีวิต ในชุมชน มีความรู้และทักษะในการเอา และส่ิงแวดล้อม

เด็กว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ รอดจากการประสบเหตุทางน้ าได้ 2. ผู้น าชุมชน /อปพร. ชีวิตรอดจากการประสบเหตุ

2. เพ่ือสอนและฝึกหัดให้เด็กและ ครู /เจ้าหน้าท่ี / ทางน้ าได้

เยาวชนในชุมชนรู้จักวิธีการ ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 2. เด็กและเยาวชนในชุมชน

ช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล รู้จักวิธีการช่วยเหลือและ

เบ้ืองต้น เพ่ือช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

ทางน้ าได้อย่างถูกต้องตามวิธี เพ่ือช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุ

มาตรฐานสากล ทางน้ าได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

20



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

(ต่อ) 3. เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย ตามวิธีมาตรฐานสากล

ด้วยการว่ายน้ าอย่างปลอดภัย 3. เกิดความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนในการด าเนินงาน

การป้องกันการจมน้ า

4. ส่งเสริมการออกก าลังกาย

ด้วยการว่ายน้ าอย่างปลอดภัย

3 โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนในเขตเทศบาล 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,000 คน 1. ประชาชนทราบภาวะ กองสาธารณสุข

และได้รับการตรวจคัดกรอง เมืองสน่ันรักษ์ และปัญหาสุขภาพของตนเอง และส่ิงแวดล้อม

สุขภาพเบ้ืองต้น เม่ือพบความผิด 2. ประชาชนตระหนักและ

ปกติสามารถรักษาได้ทันท่วงที ดูแลรักษาตนเองให้

2. เพ่ือให้ประชาชนมี ปราศจากโรคอย่างถูกต้อง

ความตระหนักรู้ในการดูแล เหมาะสม

สุขภาพและป้องกันโรค

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

4 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 1. เพ่ือให้บุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 1. บุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 100 คน บุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง กองสาธารณสุข

ส าหรับบุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง และมีค่าคะแนนระดับความ และมีค่าคะแนนระดับ และมีค่าคะแนนระดับ และส่ิงแวดล้อม

และบุคคลท่ีมีภาวะปัญหา สามารถในการด าเนินกิจวัตร ความสามารถในการ ความสามารถในการด าเนิน

การกล้ันปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจ าวันตามดัชนีบาร์เธล ด าเนินกิจวัตรประจ าวัน กิจวัตรประจ าวันตามดัชนี

เอดีแอล (Barthel ADL index) ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล บาร์เธลเอดีแอล

เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน (Barthel ADL index) (Barthel ADL index)

ตามแผนการดูแลรายบุคคล เท่ากับหรือน้อยกว่า เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน

ระยะยาวด้านสาธารณสุข 6 คะแนน ตามแผน ตามแผนการดูแลรายบุคคล

(Care Plan) ได้รับการสนับสนุน การดูแลรายบุคคล ระยะยาวด้านสาธารณสุข 

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพ่ิมเติมตามสิทธิ ระยะยาว (Care Plan) 

ประโยชน์ในระบบหลักประกัน ด้านสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อม

สุขภาพแห่งชาติ (Care Plan) ผู้ใหญ่เพ่ิมเติมตามสิทธิ

2. เพ่ือให้บุคคลท่ีมีภาวะปัญหา 2. บุคคลท่ีมีภาวะปัญหา ประโยชน์ในระบบหลักประกัน

การกล้ันปัสสาวะหรืออุจจาระ การกล้ันปัสสาวะหรือ สุขภาพแห่งชาติ

ไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือ อุจจาระไม่ได้ ตามผล

ข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ การประเมินหรือข้อบ่งช้ี

ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ทางการแพทย์

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565
                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

(ต่อ) และเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ

3,930,000 3,930,000 3,930,000 3,930,000 3,930,000

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

รวม 4 โครงการ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

1 โครงการ Love day Love เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนท่ัวไป 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีการออกก าลังกาย กองการศึกษา

run @Sananrak มีการออกก าลังกายให้มากข้ึน มากข้ึนและต่อเน่ือง

และต่อเน่ือง ประชาชนสามารถลดอัตราเส่ียง

ต่อการเกิดโรค และมีสุขภาพ

แข็งแรง

2 โครงการสน่ันรักษ์คัพ 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้คนในชุมชน ประชาชนท่ัวไป 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ด าเนินการ คนในชุมชนได้ร่วมกันแข่งขัน กองการศึกษา

(Sananrak Cup) ร่วมกันแข่งขันกีฬา เกิดความรัก ตลอดท้ังปี กีฬา เกิดความรัก ความสามัคคี

ความสามัคคีข้ึนภายในชุมชน ภายในชุมชน ประชาชนมี

2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน สุขภาพแข็งแรง

ออกก าลังกายท าให้มีสุขภาพ

แข็งแรง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา 1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุกีฬา ชุมชนในเขตเทศบาล 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 44 ชุมชน เยาวชนและประชาชนมีวัสดุ กองการศึกษา

ในการฝึกซ้อมและออกก าลังกาย เมืองสน่ันรักษ์ กีฬาไว้ใช้ในการออกก าลังกาย

2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ เกิดการพัฒนาทักษะในการเล่น

ประชาชนออกก าลังกาย กีฬาและมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง

1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

รวม 3 โครงการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

25



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 : การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี

    5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

1 อุดหนุนองค์กรประชาชน 1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ชุมชนในเขตเทศบาล -             1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1 คร้ัง/ปี 1. ชุมชนมีงบประมาณเพ่ือ กองการศึกษา

ตามโครงการสืบสานประเพณี ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เมืองสน่ันรักษ์ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ลอยกระทง สน่ันรักษ์ ตามโครงการสืบสาน สืบสานประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง 2. ประชาชนร่วมกันส่งเสริม

2. เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณี

ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ ลอยกระทงให้คงอยู่ตลอดไป

ตลอดไป

2 อุดหนุนองค์กรประชาชน 1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ชุมชนในเขตเทศบาล -             1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1 คร้ัง/ปี 1. ชุมชนมีงบประมาณเพ่ือ กองการศึกษา

ตามโครงการสืบสานประเพณี ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เมืองสน่ันรักษ์ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

วันเข้าพรรษา สน่ันรักษ์ ตามโครงการสืบสาน สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

ประเพณีวันเข้าพรรษา 2. ประชาชนร่วมกันส่งเสริม

2. เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณี

ประเพณีวันเข้าพรรษาให้คงอยู่ วันเข้าพรรษาให้คงอยู่ตลอดไป

ตลอดไป

-            2,640,000    2,640,000    2,640,000    2,640,000    

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

รวม 2 โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพ่ือให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกระดับ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 300 คน บุคลากรในองค์กร กองการเจ้าหน้าท่ี

บุคลากรเพ่ือการพัฒนา ในการท างานเป็นทีมมากข้ึน ของเทศบาลเมือง มีการท างานเป็นทีมมากย่ิงข้ึน

Organization Development และมีพลังในการท างานอย่างมี สน่ันรักษ์ มีทักษะ การส่ือสาร

(OD) ความสุข มีทัศนคติท่ีดีต่องาน เกิดการประสานงานท่ีดี

ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน มีการร่วมมือกันมากข้ึน

ผู้มาใช้บริการ เห็นแก่ประโยชน์ และมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน

ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง เกิดการพัฒนางานต่อเน่ือง

และมีประสิทธิภาพ

2 โครงการวันเทศบาล เพ่ือระลึกถึงความส าคัญของการ ผู้บริหารท้องถ่ิน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 300 คน พนักงานให้ความส าคัญ ส านักปลัดเทศบาล

ก่อต้ังเทศบาล และจัดให้มีพิธีกรรม สมาชิกสภาเทศบาล กับการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

ทางศาสนา กิจกรรมสร้างความมี พนักงานเทศบาล 

ส่วนร่วมและความสามัคคี ลูกจ้างประจ า 

ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป

และจ้างเหมาบริการ

860,000 860,000 860,000 860,000 860,000

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม 2 โครงการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

    6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)

1 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนา จัดเก็บข้อมูลในชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ได้รับรู้ข้อมูลท่ีถูกต้อง กองสวัสดิการฯ

(เขตเมือง) เทศบาลและเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน 44 ชุมชน และน ามาใช้เป็นฐานข้อมูล

ในการจัดเก็บข้อมูล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

     เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

รวม 1 โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

28



แบบ ผ 03

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

     - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 242,500       2 242,500       2 242,500       0 -              0 -              6 727,500       

     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 -              0 -              0 -             0 -              0 -              0 -              

     - แผนงานการศึกษา 21 913,100       22 939,100       18 797,100       18 797,100       18 797,100       97 4,243,500     

     - แผนงานสาธารณสุข 0 -              0 -              0 -             0 -              0 -              0 -              

     - แผนงานเคหะและชุมชน 3 2,254,600     8 4,253,100     8 4,253,100    5 3,026,100     4 2,313,100     28 16,100,000   

รวมท้ังส้ิน 26 3,410,200 32 5,434,700 28 5,292,700 23 3,823,200 22 3,110,200 131 21,071,000

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2570 รวม 5  ปี

จ านวน

โครงการ

งบประมาณจ านวน

โครงการ

งบประมาณ

                    บัญชีสรุปครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ยุทธศาสตร์

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ จ านวน

โครงการ

งบประมาณ จ านวน

โครงการ
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี (แบบเกียร์ธรรมดา) 217,500      217,500      217,500      -           -            กองคลัง

และขนส่ง จ านวน 5 คันๆ ละ 43,500 บาท 

รวมเป็นเงิน 217,500 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบข้ันต่ า

(1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ท่ีก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาด

เกินกว่า ซีซี ท่ีก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตาม

ขนาดซีซี ท่ีก าหนดไว้

(2) ราคาท่ีก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

(3) การจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้ติดประกาศก ามะหย่ีสีแดง แบบขาต้ังล้อเล่ือน 25,000        25,000        25,000        -           -            กองคลัง

มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

1. ขนาดตู้ (กว้างxยาว) : 120x180 ซม.

2. ตู้ติดประกาศก ามะหย่ีสีแดง แบบขาต้ังล้อเล่ือน 

Siam Board หน้าบอร์ดบุก ามะหย่ีสีแดง พร้อมกระจก

บานเล่ือน กุญแจล็อค ลูกกุญแจ 2 ดอก

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
(ต่อ) กรอบอลูมิเนียม ตู้กระจกหน้ากว้าง 13/4 น้ิว

พร้อมโครงขาต้ังล้อเล่ือน เคล่ือนย้ายสะดวก 

ล้อสามารถล็อคได้ (เป็นการจัดซ้ือตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน)

242,500     242,500     242,500     -          -           รวม 2 รายการ

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
1 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 76,000       76,000       76,000       76,000       76,000       กองการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ (Ink Tank Printer) จ านวน 19 เคร่ือง ๆ ละ 4,000 บาท

มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

1. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด 

A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 

ภาพต่อนาที

4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที

(ipm)

5. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
(ต่อ) 7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ

ก าหนดขนาดของกระดาษเองได้

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานเป็นไปตามท่ี

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด)

2 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 69,000       69,000       69,000       69,000       69,000       กองการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก 

(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz

จ านวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่

น้อยกว่า 8 MB

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
(ต่อ) 3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี

    3.1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผง

วงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยก

จากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

    3.2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถ

ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า

2 GB 

4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

 ีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

 ี5. หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

6. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือ

ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย

7. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
(ต่อ) 8. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 ี10. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว

ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)

11. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 

และ Bluetooth

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานเป็นไปตามท่ี

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด)

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 22,000       22,000       -            -            -            กองการศึกษา

หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท

มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก

(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน

การประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
(ต่อ) จ านวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 

8 MB

3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย

5. มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

6. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

7. มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง

8. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน

(Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
(ต่อ) 9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)

และ Bluetooth

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานเป็นไปตามท่ี

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด)

4 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีเด็กพลาสติก  จ านวน 10 ชุด 75,000       75,000       75,000       75,000       75,000       กองการศึกษา

(1 ชุด ประกอบด้วย  โต๊ะ 1 ตัว และเก้าอ้ี 6 ตัว)

5 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ขนาด 120 x 60 x 75 ซม. 38,000       38,000       38,000       38,000       38,000       กองการศึกษา

มีล้ินชักด้านขวา 2 ช้ัน พร้อมกุญแจล็อค

เก้าอ้ีขนาด 64 x 62 x 75 ซม.

จ านวน 4 ชุด

6 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์ 2 ช่อง  จ านวน 26 ตู้ -            26,000       26,000       26,000       26,000       กองการศึกษา

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานล่างทึบ 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       กองการศึกษา

ด้านบนเป็นกระจก ขนาดความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า

121 x 40 x 185 ซม.

จ านวน 1 ตู้

8 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว 4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        กองการศึกษา

9 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ขนาด 120 x 60 x 75 ซม. 38,000       38,000       38,000       38,000       38,000       กองการศึกษา

มีล้ินชักด้านขวา 2 ช้ัน พร้อมกุญแจล็อค

เก้าอ้ีขนาด 64 x 62 x 103 ซม.

จ านวน 1 ชุด

10 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด 5,700        5,700        5,700        5,700        5,700        กองการศึกษา

มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ระดับ 

คุณสมบัติมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

จ านวน 1 ตู้

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
11 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กวางแฟ้ม 4 ช้ัน ๆ ละ 10 ช่อง 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       กองการศึกษา

มีล้อเล่ือน ขนาดกว้าง 915 x ลึก 305 x 1,842 มิลลิเมตร

จ านวน 2 ตู้

12 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก มีหูล้ินชัก 5,700        5,700        5,700        5,700        5,700        กองการศึกษา

คุณสมบัติมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

13 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกขนาด กว้าง X ลึก X สูง 60,000       60,000       -            -            -            กองการศึกษา

118.5 X 40.7 X 88 ซม. จ านวน 8 ตู้

14 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด ความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 40,000       40,000       -            -            -            กองการศึกษา

60 x 120 x 75 ซม.  

พร้อมเก้าอ้ี 4 ชุด

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
15 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด ความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 20,000       20,000       -            -            -            กองการศึกษา

150 x 75 x 75 ซม.  7 ล้ินชัก 

มีกระจกปูหน้าโต๊ะ พร้อมเก้าอ้ี

จ านวน 1 ชุด

16 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 62 x 75 ซม. 36,000       36,000       36,000       36,000       36,000       กองการศึกษา

จ านวน 18 ตัว

17 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       กองการศึกษา

เผยแพร่ ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

ขนาด 65 น้ิว  จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี

1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ

(Resolution) (พิกเซล)

2. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพ (น้ิว)

3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight)

4. สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)

5. เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

40



  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
(ต่อ) หรืออ่ืน ๆ 

6. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเช่ือมต่อสัญญาณ

ภาพและเสียง

7. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 

และภาพยนต์

8. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

(เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

18 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) 230,000     230,000     230,000     230,000     230,000     กองการศึกษา

เผยแพร่ ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

ขนาด 55 น้ิว  จ านวน 10 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี

1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ

(Resolution) (พิกเซล)

2. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพ (น้ิว)

3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight)

4. สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)

5. เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
(ต่อ) หรืออ่ืน ๆ 

6. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการเช่ือมต่อสัญญาณ

ภาพและเสียง

7. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง 

และภาพยนต์

8. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

(เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

19 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือล าโพงลาก พร้อมไมโครโฟน 13,000       13,000       13,000       13,000       13,000       กองการศึกษา

เผยแพร่ ตู้ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 น้ิว 300 วัตต์

จ านวน 1 ตู้

20 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  จ านวน 1 เคร่ือง 9,500        9,500        9,500        9,500        9,500        กองการศึกษา

งานครัว คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี

1)เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

4) พร้อมใบมีด

(เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
21 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือกรรไกรตัดหญ้าปากตรง 1,200        1,200        1,200        1,200        1,200        กองการศึกษา

งานครัว จ านวน 1 อัน

22 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ 120,000     120,000     120,000     120,000     120,000     กองการศึกษา

งานครัว จ านวน 4 เคร่ือง

913,100    939,100    797,100    797,100    797,100    รวม 22 รายการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีต จ านวน 1 เคร่ือง -            40,000        40,000        -            -           กองช่าง

 - คุณลักษณะพ้ืนฐาน

 - ใช้ใบตัดขนาด 18-20 น้ิว

 - มาพร้อมกับเคร่ืองยนต์ เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 9-13 HP

 - มีไกด์น าตัด

 - พวงมาลัยปรับระดับแบบเกลียว พร้อมท่ีล็อคระดับ

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 8,400 บาท 33,600        33,600        33,600        33,600        33,600      กองช่าง

คุณลักษณะพ้ืนฐาน

 - ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 mm.

 - เคร่ืองยนต์ เบนซิน 2 จังหวะ

 - บาร์ขนาด 11.5"

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 95,000        95,000        95,000        95,000        95,000      กองช่าง

งานครัว จ านวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 9,500 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี

1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 

4) พร้อมใบมีด

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ -            58,500        58,500        58,500        58,500      กองช่าง

และวิทยุ จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี

1. ขนาด 5 กิโลวัตต์ข้ึนไป เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล

2. ทุกขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ข้ันต่ า

3. รายละเอียดประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังน้ี

 (1) แผงสวิทซ์ 1 อัน

 (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน

 (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
(ต่อ)  (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมข้ัว 1 ชุด

 (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน

 (6) คัตเอาต์ 1 อัน

 (7) ท่ีเสียบปล๊ัก 2 จุด

 4) คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป

    (๑) ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์

    ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 10 กิโลวัตต์

    (3) มีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic

    Voltage Regulation Control) โดยมีอัตรา

    การเปล่ียนแปลง ดังน้ี

    - ไม่เกิน +5 , - 5% ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด

    น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์

    - ไม่เกิน +2.5 , - 2.5% ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด

    ไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์

    (4) ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า 5

    กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีค่า 

    Power Factor ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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 แบบ ผ.03

 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
(ต่อ) (5) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งก าลับขับโดยตรง

(Direct Coupling)

5) ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง

หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW

 การติดต้ังอย่างน้อยควรประกอบด้วย 

1. การติดต้ังเดินรางแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า

2. การติดต้ังอุปกรณ์ Air Duct ของเคร่ืองยนต์

พร้อมบานเกล็ดของระบบระบายความร้อน

ออกจากหม้อน้ าไปสู่ภายนอกห้อง

3. การเดินสายไฟฟ้าและการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า

 บัญชีครุภัณฑ์

       บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซ๊ซี แบบเกียร์อัตโนมัติ -            100,000      100,000      -            -           กองช่าง

และขนส่ง จ านวน 2 คัน ๆ ละ 50,000 บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี

ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบข้ันต่ า   

1. กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ท่ีก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาด

เกินกว่า ซีซี ท่ีก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์

ตามขนาด ซีซี ท่ีก าหนดไว้

2. ราคาท่ีก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

3. การจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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 แบบ ผ.03

 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ -            1,087,000   1,087,000   -            -           กองช่าง

และขนส่ง ไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่

ต่ ากว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จ านวน ๑ คัน

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี

ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,700 

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 75 กิโลวัตต์  

1. น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 4,000

กิโลกรัม

2. พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ

7 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ -            713,000      713,000      713,000                  -   กองช่าง

และขนส่ง ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ

- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี

ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ 

ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

110 กิโลวัตต์

 บัญชีครุภัณฑ์

       บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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  แบบ ผ.03

  แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
(ต่อ) 2)  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 

    (1) มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน

    (2) มีช่องวางด้านหลังคนขับส าหรับน่ังหรือเก็บของได้

    (3) เป็นกระบะส าเร็จรูป

    (4) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

8 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 2,126,000   2,126,000   2,126,000   2,126,000   2,126,000  กองช่าง

และขนส่ง ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จ านวน 1 คัน

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์

2) แบบกระบะเทท้าย

       (1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา

                      บัญชีครุภัณฑ์

                      บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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 แบบ ผ.03

 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
(ต่อ) (2) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่ต่ ากว่า

12,000 กิโลกรัม

(3) พร้อมกระบะ และเคร่ืองปรับอากาศ

2,254,600  4,253,100  4,253,100  3,026,100  2,313,100 

 บัญชีครุภัณฑ์

       บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม 8 รายการ
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