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แบบ ผ.01

 

ตัวชี้วัด
2561  2562 2563 2564 (KPI)

1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย
หลังอู่ปรีชา

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนได้
มาตรฐานใน
การคมนาคม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร
 ยาว 78 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่รวม 390 
ตร.ม.

214,000 ก่อสร้าง
ถนน

คอนกรีตได้
พื้นที่ ไม่
น้อยกวา่ 

390 ตร.ม.

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา

กองช่าง เพื่อใหส้อดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 61

2 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย
ประดิษฐ์เงิน 
ซอย 1 หมู่ที่ 1

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใช้
ในการ
คมนาคม

ก่อสร้างเปน็ผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้งเฉล่ีย
  3.5๐  เมตร ระยะทาง  
70.๐๐ เมตร หนา  ๐.1๕  
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่
  245.๐๐  ตารางเมตร  
พร้อมลงหนิคลุกไหล่ทางกวา้ง
เฉล่ียข้างละ ๐.25 เมตร

131,000 ก่อสร้าง
ถนน

คอนกรีตได้
พื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 245 

ตร.ม.

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง เพื่อใหส้อดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

เหตุผลที่
เพ่ิมเติม

หมู่ที่ 1

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
        แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
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ตัวชี้วัด
2561  2562 2563 2564 (KPI)

เหตุผลที่
เพ่ิมเติม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

3 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าสาย
ครัวแก้ว

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม
และมีระบบ
ระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน

วางทอ่ คสล. ขนาดกวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 175 ราง 
คสล. รูปตัวว ีขนาดกวา้ง 
0.90 เมตร ยาว 160 เมตร

424,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ได้พื้นที่ ไม่
น้อยกวา่ 
1,371.5 
ตร.ม.พร้อม

วางทอ่
ระบายน้ า

ความยาวไม่
เกิน 160 

เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-
มา และระบบ
ระบายน้ าได้

มาตรฐานและลด
ปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง เพื่อใหส้อดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 61

638,000 131,000
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แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด

2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการ
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แบบ 
Asphaltic 
Concrete 
และก่อสร้าง
ระบบระบาย
น ้า สายโรม
แรมเจเอส หมู่
ที่ 2

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ใน
การคมนาคม

ปรับปรุงโดยลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete 
(Overlay)  ทับผิวจราจรเดิม 
กว้างเฉล่ีย  6.๐๐  เมตร 
ระยะทาง  86.๐๐ เมตร หนา 
 ๐.๐๕  เมตร หรือพื นที่รวมไม่
น้อยกว่า 516.๐๐ ตารางเมตร
 และ วางท่อระบายน ้า คสล. 
(มอก.ชั น ๓) ขนาด Ø 0.4๐×
๑.๐๐  เมตร จ้านวน 79.๐๐ 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ้านวน  10 แห่ง และก่อสร้าง
รางระบายน ้า คสล.รูปตัววี 
ความยาว 69.00 เมตร

427,000 ปรับปรุงถนนพร้อม
วางท่อระบายน ้าได้
พื นที่รวมไม่น้อยกว่า 
516 ตร.ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบายในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท้า
งบประมาณ ปี
 62

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิ

หมู่ที่ 2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

เทศบาลต าบลชะมาย

        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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ตวัชี้วัด

2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

2 โครงการ
บุกเบิกถนน
สายบ้านนาย
เอี่ยม ศักด์ิสูง-
ถนนโลจิสติก 
หม่ที่ 2

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ใน
การคมนาคม

ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบหิน
คลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่งบดอัด
แน่น กว้างเฉล่ีย  4.0๐  เมตร 
ระยะทาง  118.๐๐ เมตร หนา
  ๐.15  เมตร หรือพื นที่รวมไม่
น้อยกว่า 472.๐๐ ตารางเมตร
 และวางท่อระบายน ้า คสล. 
(มอก.ชั น ๓) ขนาด Ø 0.8๐×
๑.๐๐  เมตร ลอดถนน 1 แถว 
ใช้ท่อ 8.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก
 คสล. จ้านวน  1  แห่ง

121,000 บุกเบิกถนนได้พื นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 472 ตร.ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบายในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท้า
งบประมาณ ปี
 62

548,000
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แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด
2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

หมู่ที่ 3
1 บกุเบกิถนนสายบา้น 

ผญ.ชัย  จันทร์ประอบ
เพือ่ให้ประชาชนมีถนน
ได้มาตรฐานในการ
คมนาคม

กอ่สร้างถนนหนิคลุก 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 212 เมตร

364,000 ถนนหนิคลุก พื้นที่
ยาวไมน่อ้ยกว่า 

212 เมตร

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกสบาย
ในการสัญจร

ไป-มา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 61

2 โครงการก่อสร้างหิน
เรียงยาแนวบริเวณ
สะพานวัดเขากลาย หมู่ที่
 3

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะของน้ า

ก่อสร้างหินเรียงยาแนว 
ความยาว 89.00 เมตร

483,000 ก่อสร้างหินเรียงยาแนว
ได้พืน้ที่ยาวไม่น้อยกวา่
 89 เมตร

เป็นผนังกั้นน้ า
ป้องกันน้ ากัด
เซาะริมฝ่ัง

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

3 โครงการก่อสร้างหิน
เรียงยาแนวบริเวณถนน
เอเชีย - คลองนา หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะของน้ า

ก่อสร้างหินเรียงยาแนว 
ความยาว 71.00 เมตร

348,000 ก่อสร้างหินเรียงยาแนว
ได้พืน้ที่ยาวไม่น้อยกวา่
 71 เมตร

เป็นผนังกั้นน้ า
ป้องกันน้ ากัด
เซาะริมฝ่ัง

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

เทศบาลต าบลชะมาย

        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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ตวัชี้วัด
2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนายสวา่ง
 จริตงาม หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐานใช้
ในการคมนาคม

ก่อสร้างเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้งเฉล่ีย  4.0๐  เมตร 
ระยะทาง  80.๐๐ เมตร
 หนา  ๐.1๕  เมตร หรือ
พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่  
320.๐๐  ตารางเมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กวา้งเฉล่ียข้างละ ๐.25 
เมตร

171,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่
 320 ตร.ม.

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเขากลาย ซอย
 2  หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐานใช้
ในการคมนาคม

ก่อสร้างเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวา้งเฉล่ีย  4.0๐  เมตร 
ระยะทาง  103.๐๐ 
เมตร หนา  ๐.1๕  เมตร
 หรือพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่
  412.๐๐  ตารางเมตร 
 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กวา้งเฉล่ียข้างละ ๐.25 
เมตร

254,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ได้พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่
 412 ตร.ม.

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

364,000 1,256,000
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แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด
2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

หมู่ที่ 4
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตสายบ้านนาง
เมียด หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใช้ในการ
คมนาคม

ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง
เฉล่ีย  4.0๐  เมตร 
ระยะทาง  80.๐๐ เมตร 
หนา  ๐.1๕  เมตร หรือ
พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่  
320.๐๐  ตารางเมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กวา้งเฉล่ียข้างละ ๐.25 
เมตร และวางท่อระบายน้้า
 คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด 
Ø 0.6๐×๑.๐๐  เมตร 
ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ 7 
ท่อน

187,000 ก่อสร้างถนนได้
พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่
 320 ตร.ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบายในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท้า
งบประมาณ ปี
 62

2 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม คสล. 
บริเวณบ้านนาย
ร้าคาญ หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ระบบระบายน้้า
ไหลสะดวกยิง่ขึ้นป้องกัน
น้้าท่วมขัง

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
คสล. ชนิด 2 ช่อง   ขนาด
 2 – 1.80X1.80 เมตร 
ความยาว 7.00 เมตร

332,000 ก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียม

ปัญหาน้้าท่วมขัง กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท้า
งบประมาณ ปี
 62

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

เทศบาลต าบลชะมาย

        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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8

ตวัชี้วัด
2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายห้วยขัน 
ซอย 2/1 หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใช้ในการ
คมนาคม

ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง
เฉล่ีย  4.0๐  เมตร 
ระยะทาง  87.๐๐ เมตร 
หนา  ๐.1๕  เมตร หรือ
พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่  
348.๐๐  ตารางเมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กวา้งเฉล่ียข้างละ ๐.25 
เมตร

       186,000 ปรับปรุงถนนได้
พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่
 348 ตร.ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบายในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท้า
งบประมาณ ปี
 62

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายห้วยขัน 
ซอย 2/2 หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ได้มาตรฐานใช้ในการ
คมนาคม

ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง
เฉล่ีย  4.0๐  เมตร 
ระยะทาง  160.๐๐ เมตร
 หนา  ๐.1๕  เมตร หรือ
พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่  
640.๐๐  ตารางเมตร  
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กวา้งเฉล่ียข้างละ ๐.25 
เมตร ระยะทาง  60.๐๐ 
เมตร

       340,000 ปรับปรุงถนนได้
พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่
 640 ตร.ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบายในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท้า
งบประมาณ ปี
 62

1,045,000

8



9

แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด
2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

หมู่ที่ 5
1 กอ่สร้างถนน

คอนกรีตสาย
บา้นนางเนื่อง  
มณีฉาย

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนได้มาตรฐานใน
การคมนาคม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 125 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

268,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตได้พืน้ที่ 
ไม่น้อยกวา่ 500 

ตร.ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 61

2 บกุเบกิถนนสาย
วังหบี ซอย 7 
(ตอนที่ 2)

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนได้มาตรฐานใน
การคมนาคม

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 360 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,440 ตร.ม.

440,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกได้พืน้ที่ ไม่

น้อยกวา่1,440 
ตร.ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ

สัญจรไป-มา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 61

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

เทศบาลต าบลชะมาย

        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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10

ตวัชี้วัด
2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
สายตาลาภ หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ใน
การคมนาคม

กอ่สร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉล่ีย  4.0๐  เมตร
 ระยะทาง  126.๐๐ เมตร หนา  
๐.1๕  เมตร หรือพืน้ทีร่วมไมน่้อย
กว่า  504.๐๐  ตารางเมตร  
พร้อมลงหนิคลุกไหล่ทางกว้างเฉล่ีย
ขา้งละ ๐.25 เมตร และวางท่อ
ระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด
 Ø 0.4๐×๑.๐๐  เมตร ลอดถนน 1
 แถว ใช้ท่อ 6 ท่อน และวางท่อ
ระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด
 Ø 0.6๐×๑.๐๐  เมตร ลอดถนน 1
 แถว ใช้ท่อ 7 ท่อน

295,000 ปรับปรุงถนนได้
พืน้ที่รวมไม่น้อย
กวา่ 504 ตร.ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบายในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
นายเจิม  กล่ินดี 
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ใน
การคมนาคม

ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
เฉล่ีย  4.0๐  เมตร 
ระยะทาง  60.๐๐ เมตร 
หนา  ๐.1๕  เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า  240.๐๐  
ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้างเฉล่ียข้างละ ๐.
25 เมตร และวางท่อระบาย
น้ า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด
 Ø 0.8๐×๑.๐๐  เมตร ลอด
ถนน 1 แถว ใช้ท่อ 1 ท่อน 
(เพิ่มจากท่อเดิม)

     130,000 ปรับปรุงถนนได้
พืน้ที่รวมไม่น้อย
กวา่ 240 ตร.ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบายในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

708,000     425,000     
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แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด
2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

หมู่ที่ 6
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตสายนาค าทวด ซอย
 6 หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐานใช้
ในการคมนาคม

ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง
เฉล่ีย  4.0๐  เมตร 
ระยะทาง  200.๐๐ เมตร 
หนา  ๐.1๕  เมตร หรือพืน้ที่
รวมไม่น้อยกวา่  800.๐๐  
ตารางเมตร  พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางกวา้งเฉล่ียข้าง
ละ ๐.25 เมตร

428,000 ปรับปรุงถนนได้
พืน้ที่รวมไม่น้อย
กวา่ 800 ตร.ม.

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

2 โครงการบุกเบิกถนนสายนา
ค าทวด - ส านักงานเทศบาล
ต าบลชะมาย

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนที่ได้มาตรฐานใช้
ในการคมนาคม

หินคลุก 850,000 ลงหินคลุก ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

เทศบาลต าบลชะมาย

        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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ตวัชี้วัด
2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

3 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะบริเวณหมู่บ้าน
สวนพฤกษา หมู่ที่ 6

เพื่อรองรับการใช้
บริการห้องน้ า
สาธารณะ

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 
ขนาดกวา้ง  6.0๐  เมตร 
ยาว  4.๐๐ เมตร หรือพืน้ที่
รวมไม่น้อยกวา่  24.๐๐  
ตารางเมตร

362,000 มีห้องน้ า
สาธารณะพืน้ที่
รวมไม่น้อยกวา่
 24 ตรม.

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้บริการ

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

1,640,000

12



13

แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด

2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

หมู่ที่ 7
1 กอ่สร้างถนน

คอนกรีตสาย
บา้นนายค านงึ  
สามารถ

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนได้มาตรฐานใน
การคมนาคม

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 57 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ย
กว่า 228 ตร.ม.

121,000 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ได้พืน้ที่ ไม่น้อยกวา่ 
228 ตร.ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 61

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
นายนิคม  ทองข า 
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ใน
การคมนาคม

ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวา้งเฉล่ีย  4.0๐  เมตร
 ระยะทาง  89.๐๐ เมตร หนา  ๐.
1๕  เมตร หรือพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 
 356.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางกวา้งเฉล่ียข้างละ 
๐.25 เมตร และวางท่อระบายน้ า 
คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø 0.4๐×
๑.๐๐  เมตร ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ
 6 ท่อน

199,000 ปรับปรุงถนนได้พืน้ที่
รวมไม่น้อยกวา่ 356
 ตร.ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบายในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

เทศบาลต าบลชะมาย

        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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ตวัชี้วัด

2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

3 โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าสาย
บ้านคลองขี่เปล 
(บ้าน สท.สมศักด์ิ - 
เหมืองสาธารณะ)

เพือ่ให้น าระบายได้
สะดวกยิง่ขึ้น

วางท่อ คสล.รูปตัวว ีกวา้ง 0.40 ม.
 ยาว 370 ม.

1,047,000 ท่อ คสล.รางคสล.
รูปตัวว ียาว 370 ม.

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

4 โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า
สายอัจฉิมา หมู่ที่ 7

เพือ่ให้น าระบายได้
สะดวกยิง่ขึ้น

วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น ๓)
 ขนาด Ø 0.4๐×๑.๐๐  เมตร 
จ านวน 88.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน  11 แห่ง และ
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวว ี
ความยาว 69.00 เมตร และวางท่อ
ระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาด
 Ø 0.4๐×๑.๐๐  เมตร ลอดถนน 1
 แถว ใช้ท่อ 5 ท่อน

298,000 ท่อระบายน้ าคสล. 
(มอก.ชั้น ๓)

น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

121,000    1,544,000   
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แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด
2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

หมู่ที่ 8
1 โครงการ

ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แบบ 
Asphaltic 
Concrete 
สายเขา
ตาเล่งและ
ซอยหมอ
เนยีน หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนได้มาตรฐานใน
การคมนาคม

ตอนที ่1 ท าการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete 
(Overlay) ทับผิวจราจรเดมิสายเขา
ตาเลง่ กวา้งเฉลีย่  4.70 เมตร 
ระยะทาง  104.๐๐ เมตร หนา ๐.0
๕  เมตร  หรือพ้ืนทีร่วมไม่น้อยกวา่ 
 488.8๐  ตารางเมตร  
ตอนที ่2 ท าการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete 
(Overlay) ทับผิวจราจรเดมิซอย
หมอเนียน กวา้งเฉลีย่  4.80 เมตร 
ระยะทาง  50.๐๐ เมตร หนา ๐.0๕ 
 เมตร  หรือพ้ืนทีร่วมไม่น้อยกวา่  
240.๐๐  ตารางเมตร
หรือพ้ืนทีร่วมทัง้หมดไม่น้อยกวา่  
728.80  ตารางเมตร

242,000 ถนนลาดยางแบบ
Asphaltic 
Concrete 
(Overlay) พื้นที่
รวมทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 728.80 ตรม.

ประชาชนได้รับ
ความ

สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

เทศบาลต าบลชะมาย

        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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ตวัชี้วัด
2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

2 โครงการ
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แบบ Asphaltic
 Concrete 
และก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า
 สายหมู่บ้าน
ถาวร หมู่ที่ 8

เพือ่ให้ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมและมี
ระบบระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน

กวา้งเฉล่ีย  7.๐๐  เมตร 
ระยะทาง  36.๐๐ เมตร หนา  
๐.๐๕  เมตร หรือพืน้ที่รวมไม่น้อย
กวา่ 252.๐๐ ตารางเมตร และ 
วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น 
๓) ขนาด Ø 0.4๐×๑.๐๐  เมตร 
จ านวน 32.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก
 คสล. จ านวน  5 แห่ง และ
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัววี
 ความยาว 30.00 เมตร และวาง
ท่อระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น ๓) 
ขนาด Ø 0.4๐×๑.๐๐  เมตร 
ลอดถนน 1 แถว ใช้ท่อ 7 ท่อน

207,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
(Overlay) ได้พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 
252 ตร.ม.และท่อ
รางระบายน้ า  คสล.
 (มอก. ชั้น 3)

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไป-มา
 และระบบ
ระบายน้ าได้
มาตรฐานและ
ลดปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

3 โครงการ
ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ
บริเวณมัสยดิ 
หมู่ที่ 8

เพือ่ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะบริเวณมัสยดิ

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ขนาด
กวา้ง  6.0๐  เมตร ยาว  4.๐๐ 
เมตร หรือพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่  
24.๐๐  ตารางเมตร

362,000 ห้องน้ าสาธารณะ 
พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 
 24.๐๐  ตารางเมตร

ประชาชนมี
ห้องน้ า
สาธารณะใช้ที่
ได้มาตรฐานใน
เขตบริเวณมัสยดิ

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 62

4 ขุดลอกคลอง
นา หมู่ที่ 
1,2,3,8

เพือ่ให้การระบายน้ าได้
สะดวก

ขุดลอกคลองนาขนาดยาว 2,300
 เมตร

300,000 ขุดลอกคลองนา
ขนาดยาว 2,300 

เมตร

ได้มรีะบบ
ระบายน้ าได้
มาตรฐาน
และลด

ปญัหาน้ าทว่ม

กองช่าง เพื่อให้สอดรับ
กับการจัดท า
งบประมาณ ปี
 61

300,000     811,000     
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แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด

2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติถนน
สายหนองเหรียง-
คลองจัง หมู่ที่ 1

เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ก่อสร้างซุ้มเฉลิม
พระเกียรติถนน
สายหนองเหรียง-
คลองจัง ขนาด
กว้าง  10.0๐  
เมตร

      1,000,000 จ านวนซุ้ม
เฉลิมพระ
เกียรติขนาด
กว้าง  10.0๐ 
 เมตร

เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ
และแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ตวัชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการปรับปรุงโรง
จอดเป็นห้องเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ หมู่ที่ 6

เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคาร
เป็นห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับใช้
ในห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์
ของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างห้องเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ 
ขนาดกว้าง  5.0
๐  เมตร ยาว  
5.๐๐ เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  25.๐๐  
ตารางเมตร

           64,000 ห้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า
  25.๐๐  
ตารางเมตร

มีสถานที่เก็บ
วัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมเป็น
ระเบียบเรียบร้อบ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

เพื่อใช้เป๋นที่เก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ของกอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

เทศบาลต าบลชะมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ตวัชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ
ทุ่งสง

เพื่อจ่ายเป้นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสายสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอ าเภอทุ่ง
สง สภาพเดิมเป็นผิว
จราจรคอนกรีตช ารุด

ตอนที ่๑ ท าการขดุ
ร้ือถนนคอนกรีตเดิม 
และกอ่สร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉล่ีย
  5.0๐  เมตร 
ระยะทาง  53.50 
เมตร หนา  ๐.1๕  
เมตร หรือพืน้ทีร่วม
ไมน่้อยกว่า  267.50
  ตารางเมตร 
ตอนที ่2 ท าการขดุ
ร้ือถนนคอนกรีตเดิม 
และกอ่สร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉล่ีย
  5.0๐ เมตร 
ระยะทาง  56.3๐ 
เมตร หนา  ๐.1๕  
เมตร หรือพืน้ทีร่วม
ไมน่้อยกว่า  281.50
  ตารางเมตร 
หรือพืน้ทีร่วมทัง้หมด
ไมน่้อยกว่า  549.00
  ตารางเมตร

         392,000 ปรับปรุงถนน
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าได้
พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 516
 ตร.ม.

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
สบายในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

1.3 แผนงานการพาณชิย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด

2561  
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

(KPI)

1 โครงการจัดงานวัน
ส าคัญของชาติ หรือ
งานรัฐพิธี

เพื่อประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัด
กิจกรรมวันส าคัญของชาติหรืองานรัฐ
พิธี งานโครงการตามพระรราชด าริ 
หรือหนังสือส่ังการเร่งด่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับงานรัฐพิธี เช่น วันปิย
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
 สิงหาคม/28 กรกฎาคม/13 ตุลาคม
 / 23 ตุลาคม / วันชาติ/ วันท้องถิ่น
ไทย งานรับเสด็จ รวมทั้งเป็นจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งค่าจัดซ้ือธง
ต่างๆ ป้ายตราสัญลักษณ์ พวงมาลา 
พานพุ่ม ถวายเคร่ืองสักการะ และการ
จัดสถานที่ประดิษฐานต่าง ซุ่มเฉลิม
พระเกียรติ

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติหรืองานรัฐ
พิธีอื่นในเขตพื้นที่
ต าบลชะมาย

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่
เกี่ยวกับงานรัฐ
พิธีและงานราช
พิธีต่างๆ เช่นวัน
ปิยมหาราชวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12
 สิงหาคม/28 
กรกฎาคม/13 
ตุลาคม/23 
ตุลาคม

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ งานรัฐพิธี
และงานราชพิธี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

เนื่องจากเป็นโครงการ
ที่ไม่ได้ต้ังไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเดิม
และเป็นการส่งเสริม
วันส าคัญของชาติหรือ
งานรัฐพอธีต่างๆ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็งมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการเทศบาลต าบลชะมาย

        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)
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แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด

2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข"คนชะ
มาย ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม สืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จ
ย่า"

1เพื่อสืบสานงาน
และขับเคล่ือน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข        
2เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้การตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง   3
สร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังคัดกรองมะเร็ง
เต้านมประจ า
หมู่บ้าน

1.จัดอบรมให้
ความรู้แก่เครือข่าย
เฝ้าระวังประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 8
 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 5 คน รวม 40
 คน     2.จัดอบรม
ให้ความรู้แก่กลุ่ม
สตรีอายุ 30-70 ปี
 จ านวน 8 หมู่บ้าน
 หมู่บ้านละ 50 คน
 รวม 400 คน

      48,000       48,000       48,000       48,000 ประชาชนจ านวน
 8 หมู่บ้านเข้า
ร่วมโครงการ

1.มีเครือข่ายเฝ้า
ระวังคัดกรอง
มะเร็งเต้านม
ประจ าหมุ่บ้าน    
   2.กลุ่มสตรีอายุ
 30-70 ปี 
สามารถตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดท างบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลชะมาย

2.2 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมูิปญัญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม

เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ตวัชี้วัด

2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข"ส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก ตาม
แนวทาง
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
 สยามบรมราชกุมารี"

1.เพื่อสืบสานงาน
และขับเคล่ือน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข         
 2.เพื่อส่งเสริม
ภาวะโภชนาการใน
สตรีมีครรภ์       
3.ตรวจประเมิน
ภาวะโภชนาการเด็ก

1.จัดอบรมให้
ความรู้แก่สตรีมี
ครรภ์ หลักสูตร
โรงเรียนพ่อแม่ 
จ านวน 8 หมู่บ้าน
 หมู่บ้านละ 10 คน
 รวม 80 คน  2.
จัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองโภชนาการ
และพัฒนาการเด็ก
แรกเกิด-2 ปี แก่
ผู้ปกครอง           
     3.ตรวจ
ประเมินภาวะ
โภชนาการเด็ก

      86,000       86,000       86,000       86,000 สตรีมีครรภ์และ
ผู้ปกครองเด็กแรก
เกิด-2 ปี จากทั้ง 
8 หมู่บ้าน เข้า
ร่วมโรงการ

1.เด็กไทยได้รับ
การดูแลอย่าง
ถูกต้องต้ังแต่ใน
ครรภ์มารดา       
      2.เด็กไทย
ได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องทั้ง
ด้านโภชนาการ
สุขภาพอนามัย
และมีพัฒนาการ
สมวัย

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดท างบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2562
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ตวัชี้วัด

2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข"ชุมชน
สมองดีส่งเสริมการ
บริโภคเกลือไอโอดีน
 ตามแนวทาง
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี"

1.เพื่อสืบสานงาน
และขับเคล่ือน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข        
 2.เพื่อการควบคุม
โรคขาดสาร
ไอโอดีน         3.
เพื่อส่งเสริมการ
บริโภคเกลือ
ไอโอดีนที่มี
มาตรฐาน

1.รณรงค์ส่งเสริม
การบริโภคเกลือ
ไอโอดีนที่มี
มาตรฐานใน
ครัวเรือน กลุ่มสตรี
มีครรภ์ศูนย์พัมฯ
เด็กเล้กโรงรียนทั้ง 
8 หมู่บ้าน           
       2.ตรวจ
มาตรฐานเกลือ
ไอโอดีนในร้านค้า
ชุมชน และมอบ
ป้าย "ร้านขายเกลือ
เสริมไอโอดีนมี
มาตรฐาน" จ านวน
 110 แห่ง

      26,000       26,000       26,000       26,000 การรณรงค์และ
ตรวจมาตรฐาน
ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน

เด็กวัยเรียน สตรี
มีครรภ์และ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ในการ
เลือกซ้ือและ
บริโภคเกลือ
ไอโอดีนที่มี
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดท างบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2562
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ตวัชี้วัด

2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

1.เพื่อสืบสานงาน
และขับเคล่ือน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข         
  2.เพื่อส ารวจและ
ขึ้นทะเบียนจ านวน
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลต าบลชะ
มาย

ท าการส ารวจ
ข้อมูลสุนัขและแมว
 ทั้งที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของโดยท า
การส ารวจปีละ 2 
คร้ัง ตัวละ 6 
บาท/ปี แล้วบันทึก
ข้อมูลในระบบ 
WWW.thairabies.
net/th รายงานผล
การส ารวจให้กรม
ส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่น

17000 17000 17000 การส ารวจข้อมูล
สุนัขและแมว ปี
ละ 2 คร้ัง

การด าเนินงาน
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า
ครอบคลุมทั้ง 8 
หมู่บ้าน ทั้งสุนัข
และแมวที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดท างบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2562

160,000    177,000    177,000    177,000    
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แบบ ผ.01

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมูิปญัญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตวัชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)
1 โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ
ประชากรกลุ่ม
เปาะบางของ
เทศบาลต าบลชะ
มาย

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ประชากรกลุ่ม
เปราะบางของ
เทศบาลต าบลชะมาย

เป็นการส ารวจข้อมูล
ประชาชนกลุ่ม 
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส จ านวน
 2 คร้ัง/ป)ี  น าข้อมูล
ในระบบสารสนเทศ
ของแต่ละประชาชน
กลุ่มเปาะบาง จดักลุ่ม
เพือ่สร้างกิจกรรม 
โครงการในการ
พัฒนาชีวติ น าข้อมูล
ในระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหาร
จดัการบริการ
สาธารณะของ
เทศบาลต าบลชะมาย

    150,000     150,000 ข้อมูลประชาชน
กลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

งานพัฒนาชุมชน
 ส านัก
ปลัดเทศบาล

เนื่องจากเดิมไม่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีแต่มี
ความจ าเป้นในการ
จัดท าฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

150,000    150,000    -            

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลชะมาย

เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

24



21

แบบ ผ.01

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมูิปญัญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม

ตวัชี้วัด

2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

2.2 แผนงานการศึกษา

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลชะมาย

เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

21



28

แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

เทศบาลต าบลชะมาย

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดมีีสุข
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม

เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

28



 

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดมีีสุข
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม
2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลต าบลชะมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ตวัชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดมีีสุข
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม
2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)



25

แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมูิปญัญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ

เทศบาลต าบลชะมาย

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

25



25

แบบ ผ.01

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปน็เกษตรสุขภาพเกษตรคุณภาพและน านวัฒกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความยากจน

ตวัชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงตลาด
เกษตร

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมและ
บริหารจัดการ
พื้นที่ตลาดเกษตร
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

ปรับปรุงซ่อมแซม
และบริหารจัดการ
พื้นที่ตลาดเกษตร

     500,000 ประชาชนมีพื้นที่
เพื่อประกอง
อาชีพค้าขาย

เป็นแหล่ง
ค้าขายสินค้า
สร้างอาชีพ
สร้างรายได้
ให้กับคนใน
ชุมชน

งานพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
ในการประกองอาชีพ
ค้าขาย

500,000     

เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลชะมาย

25



26

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมูิปญัญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ตวัชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)
1 โครงการจ้าง

เหมาบริการ
พนักงานวิทยุ

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยต่าง

จ้างเหมาบริการ
พนักงานใน
ต าแหน่งพนักงาน
วิทยุจ านวน 1 คน 
12 เดือน เดือนละ
 9,000 บาท

    108,000     108,000     108,000 ประชาชนได้รับ
บริการอย่าง
รวดเร็ว

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและลด
การสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สิน

งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

เพื่อให้บริการในการ
ปฏิบัติงานด้านการ

ส่ือสารวิทยุ

    108,000     108,000     108,000

เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลชะมาย

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาดา้นการบริหารและการจัดการองค์กร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

26



27

แบบ ผ.01

 

ตวัชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)
1 โครงการจัดซ้ือถัง

ขยะ
เพื่อใช้รองรับขยะ
มูลฝอยในที่หรือ
ทางสาธารณะ
บริการแก่
ประชาชน

ถังขยะพลาสติก 360,000 360,000 360,000 ถังขยะพลาสติก
 จ านวน 200 
ใบ

มีขยะเพียงพอ
ต่อการ
ให้บริการ
ประชาชน

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อบริการให้มี
ภาชนะรองรับขยะมูล
ฝอยจากครัวเรือน
เพียงพอ

360,000 360,000 360,000

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลชะมาย

เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมูิปญัญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ดา้นสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน้ าท่วม
5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

27



39

แบบ ผ.01

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมูิปญัญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ดา้นสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน ้าท่วม

ตวัชี วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)
เหตผุลที่เพ่ิมเตมิที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
        แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ
เทศบาลต้าบลชะมาย

เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

39



1

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปน็เกษตรสุขภาพเกษตรคุณภาพและน านวัฒกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม

เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงานที่ หน่วยงานที่ขอ
(ผลผลิตโครงการ) 2561  

(บาท)
2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

(KPI) รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน

1 โครงการบริหาร
จัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินอ าเภอทุ่งสง

1.อ านวยการและ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน            
      2.จัดหา 
บ ารุงรักษาปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุและ
ครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่               
     3.จัดหาบุคคล
ท าหน้าที่ดูแลความ
สงบเรียบร้อยความ
สะอาดปฏิบัติงาน
ธุรการ งานบันทึก
ข้อมูลงานท า

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
ทุ่งสงด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
สาธารณภัยการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโรคติดต่อหรือ
โรคระบาดใน
ท้องถิ่น และ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

สามารถบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน สถานที่
กลางในการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ วัสดุ
ครุภัณฑ์สถานที่อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ 
ผู้รับบริการของศูนย์ 
ได้รับความสะดวก
และมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการ

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

อบต.นาหลวงเสน เพิ่มเติมตาม
หนังสือส่ังการ 
ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.7/ว6768
 ลงวันที่ 29 พ.ย.
 2560 และ
ระเบียบ มท ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ 
อปท. พ.ศ.2560

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

เทศบาลต าบลชะมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

28
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปน็เกษตรสุขภาพเกษตรคุณภาพและน านวัฒกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความยากจน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงานที่ หน่วยงานที่ขอ
(ผลผลิตโครงการ) 2561  

(บาท)
2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

(KPI) รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลชะมาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เปน็เกษตรสุขภาพเกษตรคุณภาพและน านวัฒกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความยากจน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงานที่ หน่วยงานที่ขอ
(ผลผลิตโครงการ) 2561  

(บาท)
2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

(KPI) รับผิดชอบ รับเงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

เทศบาลต าบลชะมาย

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชี้วัด หน่วยงานที่
หน่วยงาน

ที่ขอ

(ผลผลิตโครงการ) 2561  
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท) (KPI)

รับผิดชอบ รับเงิน
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลชะมาย

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมือรวม
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและปทีี่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
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2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ตวัชี้วัด

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และ
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลชะมาย

เพื่อจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และ
ปรับปรุง
อาคารศูนย์
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบล
ชะมาย

ครุภัณฑ์และ
ปรับปรุง
อาคารศูนย์
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบล
ชะมาย

  1,000,000   1,000,000   1,000,000 มีส่ิงอ านวย
ความสะดวก
และสถานที่ที่
เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบล
ชะมายมีส่ิง
อ านวยความ
สะดวกและมี
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรมที่
เหมาะสม

งานพัฒนา
ชุมชน ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อรองรับ
งบประมาณ
จากกระทรวง
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของมนุษย์

เทศบาลต าบลชะมาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม

แบบ ผ.05

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ครั้งที่ 3)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
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แบบ ผ.06

1.2 แผนงานรักษาความปลอดภยั
ตวัชี้วัด

2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท)
2564 
(บาท)

(KPI)
เหตผุลที่
เพ่ิมเตมิ

ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลต าบลชะมาย
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184แบบ ผ.06

ตัวชี้วัด

2561  (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)
(KPI)

เหตุผลที่
เพ่ิมเติม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม
1.2 แผนงานการศึกษา

ที่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลต าบลชะมาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานการจราจร
และผังเมืองรวม

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 69        79,884,500    123      188,824,900  11        5,562,500    11        5,562,500    214      279,834,400    

 รวม 69        79,884,500   123      188,824,900  11        5,562,500   11       5,562,500   214      279,834,400    

 ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนา
คนและสังคม -       -                   
 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5          931,000         5          931,000         5          931,000      5          931,000      20        3,724,000        
 2.2 แผนงานการศึกษา 24        19,839,700    23        15,509,700    23        13,509,700     23        13,509,700     93        62,368,800      
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 27        2,362,000      27        2,362,000       27        2,362,000    27        2,362,000    108      9,448,000        

 2.4 แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนันทนาการ 20        2,745,000      20        2,745,000       20        2,745,000    20        2,745,000    80        10,980,000      

 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3          1,180,000      3          1,180,000       3          1,180,000    3          1,180,000    12        4,720,000        

 2.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 12        1,507,500      13        1,570,500       13        1,627,000    12        1,533,500    50        6,238,500        

 รวม 91        28,565,200   91        24,298,200    91        22,354,700    90       22,261,200    363      97,479,300      

 ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  รวม 4 ปี

 แบบ ผ.07/ผ.01
 บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3)
 เทศบาลต าบลชะมาย

 ยุทธศาสตร์
 ป ี2561
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 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  รวม 4 ปี
 ยุทธศาสตร์

 ป ี2561

 ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจและแก้ไขปญัหา
ความยากจน -       -                   

 3.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 1          40,000           2          70,000            1          40,000         1          40,000         5          190,000           

 รวม 1          40,000          2          70,000           1          40,000        1         40,000        5          190,000          

 ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการ
พัฒนาด้านการบริหารและ
การจัดการองค์กร -       -                   
 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 25        2,220,000      25        2,220,000       25        2,220,000    24        2,170,000    99        8,830,000        

 4.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 8          4,470,000      8          4,470,000       8          4,470,000    8          4,470,000    32        17,880,000      

 4.3 แผนงานแผนงาน
การศึกษา 6          1,240,000      6          1,240,000       6          1,240,000    6          1,240,000    24        4,960,000        
 4.4 แผนงานเคหะชุมชน 2          241,000         2          241,000         2          241,000      2          241,000      8          964,000           

 4.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 1          30,000           1          30,000            1          30,000         1          30,000         4          120,000           
 4.6 แผนงานการพาณิชย์ 3          4,060,000      3          2,060,000       3          2,060,000    3          2,060,000    12        10,240,000      

 รวม 45        12,261,000   45        10,261,000    45        10,261,000 44       10,211,000 179      42,994,000      
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 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  รวม 4 ปี
 ยุทธศาสตร์

 ป ี2561

 ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
สิ่งแวดล้อมและพัฒนา
ระบบปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาน้ าทว่ม -       -                   
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 4          170,000         4          170,000         4          170,000      4          170,000      16        680,000           

 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 19        17,141,640    21        164,155,500  8          307,164,000   6          2,164,000    54        490,625,140    
 รวม 23        17,311,640   25        164,325,500  12        307,334,000  10       2,334,000   70        491,305,140   

 ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการเงนิ
การคลัง -       -                   

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5          415,000         5          415,000         5          415,000      5          415,000      20        1,660,000        
 รวม 5          415,000        5          415,000         5          415,000      5         415,000      20        1,660,000        

 รวมทั้งสิ้น 234     138,477,340 291      388,194,600  165      345,967,200  161     40,823,700 851      913,462,840   
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 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานการจราจร
และผังเมืองรวม
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 27              22,710,500      21              4,622,500        5                965,000           1                300,000          54              28,598,000     

 รวม 27             22,710,500     21             4,622,500       5               965,000          1               300,000         54             28,598,000    

 ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาคน
และสังคม -             -                  
 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1                20,000             1                20,000             1                20,000             1                20,000            4                80,000            

 รวม 1               20,000            1               20,000            1               20,000            1               20,000           4               80,000           

 ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความ
ยากจน

 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 4                750,000           4                750,000           3                730,000           3                730,000          14              2,960,000       

 3.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 6                122,000           6                122,000           6                122,000           6                122,000          24              488,000          
 3.3 แผนงานการเกษตร 2                50,000             2                50,000             2                50,000             2                50,000            8                200,000          

 รวม 12             922,000          12             922,000          11             902,000          11             902,000         46             3,648,000      
 รวมทั้งสิ้น 40             23,652,500     34             5,564,500       17             1,887,000        13             1,222,000      104           32,326,000    

แบบ ผ.07/ผ.02

 บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3)

 เทศบาลต าบลชะมาย

 ยุทธศาสตร์
 ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  รวม 4 ปี
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 งบประมาณ (บาท)

28,598,000     
28,598,000    

-                  
80,000            
80,000           

2,960,000       เ

488,000          
200,000          

3,648,000      
32,326,000    

แบบ ผ.07/ผ.02

 บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3)

 เทศบาลต าบลชะมาย
 รวม 4 ปี
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 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและ
ผังเมืองรวม

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3                22,752,600        1                350,000          1                400,000          1                400,000          6                23,902,600       
 รวม 3               22,752,600       1               350,000         1               400,000         1               400,000         6               23,902,600      

 รวมทั้งสิ้น 3               22,752,600       1               350,000         1               400,000         1               400,000         6               23,902,600      

                        v

แบบ ผ.07/ผ.03

 บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3)

 เทศบาลต าบลชะมาย

 ยุทธศาสตร์
 ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  รวม 4 ปี
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 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาคน
และสังคม

 2.1 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 3 0 3 0 3 0 3 0 12 0
 2.2 แผนงานการศึกษา 9 0 9 0 9 0 9 0 36 0

 รวม 12 0 12 0 12 0 12 0 48 0
 รวมทั้งสิ้น 12 0 12 0 12 0 12 0 48 0

แบบ ผ.07/ผ.06

 บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3)

 เทศบาลต าบลชะมาย

 ยุทธศาสตร์
 ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  รวม 4 ปี
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 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 จ านวน
โครงการ  งบประมาณ (บาท)

 1 แผนงานบริหารทั่วไป 19         240,100            11          1,100,000        4            45,000               5           55,000                39          1,440,100               

 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12         3,531,650         5            3,804,000        2            1,370,000          2           79,000                21          8,784,650               

 3 แผนงานแผนงานการศึกษา 19         641,300            4            56,700             -         -                     -        -                      23          698,000                  

 4 แผนงานสาธารณสุข 4           897,500            1            360,000           1            360,000             1           360,000              7            1,977,500               

 5 แผนงานเคหะชุมชน 10         10,740,000       4            1,082,000        1            100,000             1           100,000              16          12,022,000             

 6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -        -                    2            100,000           -         -                     2           23,500                4            123,500                  

 รวม 64         16,050,550      27         6,502,700        8           1,875,000         11         617,500             110       25,045,750            

 รวมทั้งสิ้น 64         16,050,550      27         6,502,700        8           1,875,000         11         617,500             110       25,045,750            

 แบบ ผ.07/ผ.08

 รวม 4 ปี

 บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3)

 เทศบาลต าบลชะมาย

 ยุทธศาสตร์
 ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564
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แบบ ผ.08

 2561  
(บาท)

 2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 (บาท)

1 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์
กู้ชีพ กู้ภัย ของงาน
ป้องกัน

ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือน
กระจก จัดเก็บ 4 ชั้น บาน
เล่ือนกระจก 2 ประตู มือ
จับแบบฝังพร้อมกุญแจล็อก

        12,400 งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

ใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์กู้
ชีพ กู้ภัย เพื่อความ
สะดวกในการ
ให้บริการประชาชน

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อใช้บริการประชาชน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6
 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่่ากว่า 
6,000 ซีซี หรือก่าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่่ากว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุก
น้่า

     2,500,000 งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

เพื่อใช้บรรทุกน้่า
ช่วยเหลือประชาชนที่
เดือดร้อน

2 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อ่ืน เพื่อจัดการจราจรใน
พื้นที่ต่าบลชะมาย

แผงกั้นเหล็กจราจร แบบไม่
มีล้อ ขนาดความกว้าง 1.5 
เมตร สูง 1 เมตร ติดตรา
สัญลักษณ์ของเทศบาล
ต่าบลชะมาย จ่านวน 40 
แผง

        60,000 งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

เพื่อใช้บริการประชาชน

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

เทศบาลต าบลชะมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
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 2561  
(บาท)

 2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 (บาท)

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

3 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อ่ืน เพื่อจัดการจราจรใน
พื้นที่ต่าบลชะมาย

ป้ายต้ังด่านตรวจแบบ
สามเหล่ียมชนิดทึบ ด้าน
บนสุดมีไฟกระพริบชนิด 
LED จ่านวน 1 ดวง พร้อม
โครงครอบมีชื่อหน่วยงาน
พร้อมข้อความสต๊ิกเกอร์สะ
ท้องแสง ล้อยาง 4 ล้อ 
จ่านวน 8 ชุด

        96,000 งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

เพื่อใช้บริการประชาชน

4 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อ่ืน เพื่อความสะดวกใน
การให้บริการ
ประชาชน น้่าอุปโภค-
บริโภค

ขาต้ังถังน้่าโครงเหล็กขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
1.50 เมตร สูง 0.50 เมตร
 จ่านวน 6 ชุด รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลต่าบลชะ
มาย

        42,000 งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

เพื่อใช้บริการประชาชน

5 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อ่ืน เพื่อใช้เป็นลากจูง
รถยนต์ เรือท้องแบน

ชุดลากจูงผลิดจากเหล็กคาน
 สามารถติดต้ังกับกันชน
ท้ายเดิมที่ติดมากับตัวรถได้
ลากได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน

          7,000 งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย

เพื่อใช้ลากจูงรถยนต์ 
เรือท้องแบน ในการ
ช่วยเหลือประชาชน

     2,717,400
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แบบ ผ.08

 2561  
(บาท)

 2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 (บาท)

1 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จอขาต้ัง 100 นิ้ว 
Tripod Screen เส้น
ทแยงมุม 100 นิ้ว 
ขนาดจอ 68x83 นิ้ว
 (160x212 CM)

5,500 งานการศึกษา 
ส านักปลัดเทศบาล

เพือให้สอดคล้องกับ
การต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2562

5,500

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

เทศบาลต าบลชะมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของครุภณัฑ์)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.08

 2561  
(บาท)

 2562 
(บาท)

 2563 
(บาท)

 2564 
(บาท)

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ #REF! 11,000 11,000 11,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

เพือให้สอดคล้องกับการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอี้ปฏิบัติงานจ านวน 1 ตัว     5,000     5,000     5,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

เพือให้สอดคล้องกับการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2562

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพื่อใช้ในการเก็บ
รักษายาวัคซีน

ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต     9,400 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

เพือใช้เป็นที่เก็บวัคซีน ที่
ให้บริการประชาชน

25,400 16,000 16,000

เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

เทศบาลต าบลชะมาย

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลิตของครุภณัฑ์)
 งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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แบบ ผ.08

 2561  
(บาท)

 2562 
(บาท)

 2563 
(บาท)

 2564 
(บาท)

1 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และการให้บริการ

เต็นท์พับ ขนาด 3x3 เมตร จ านวน
 10 หลัง

#REF! 25,000 #REF! #REF! งานพัฒนาชุมชน
 ส านัก
ปลัดเทศบาล

เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ในพื้นที่ที่จ ากัด

2 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
และการให้บริการ

จัดซ้ือพัดลมใบพัดเหล็กขนาด 24 
นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง

  10,000 งานพัฒนาชุมชน
 ส านัก
ปลัดเทศบาล

เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศ
ที่แตกต่างกัน

35,000

 งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

เทศบาลต าบลชะมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลิตของครุภณัฑ์)
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แบบ ผ.08

 2561  
(บาท)

 2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 (บาท)

1 ศาสนา
วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อให้ประชาชนหันมา
ออกก าลังกาย

ลู่วิ่งเอนกประสงค์
 (แบบไฟฟ้า)

#REF! 110,100 #REF! #REF! งานการศึกษา เพื่อให้เพียงพอต่อการ
บริการประชาชนที่หัน
มาออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

2 ศาสนา
วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อให้ประชาชนหันมา
ออกก าลังกาย

เคร่ืองบริการข้อ
เข่า (แบบ
จักรยานล้อเหล็ก)

        83,700 งานการศึกษา เพื่อให้เพียงพอต่อการ
บริการประชาชนที่หัน
มาออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

3 ศาสนา
วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อให้ประชาชนหันมา
ออกก าลังกาย

เคร่ืองบริหาร
แขนลดหน้าท้อง
และนวดหลัง

7,200          งานการศึกษา เพื่อให้เพียงพอต่อการ
บริการประชาชนที่หัน
มาออกก าลังกายเพิ่มขึ้น

201,000

 งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

เทศบาลต าบลชะมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์)
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แบบ ผ.08

 2561  
(บาท)

 2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 (บาท)

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะเหล็ก #REF! 7,000 #REF! #REF! กองช่าง เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอี้ท างาน 
จ านวน 12 ตัว

10,000 กองช่าง เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะเหล็ก 6,500 กองช่าง เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เก็บเอกสาร 
2 บานเปิด 
จ านวน 2 ตู้

10,000 กองช่าง เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ชั้นเก็บแฟ้ม 4,500 กองช่าง เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

6 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล 
แบบที่ 2

#REF! 30,000 #REF! #REF! กองช่าง เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

7 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก 
(inkjet printer)

       39,000 กองช่าง เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

8 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตบดิน 21,000 กองช่าง เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

 งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 3)

เทศบาลต าบลชะมาย

ที่
แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)
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 2561  
(บาท)

 2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
เหตผุลที่เพ่ิมเตมิ

ที่
แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภณัฑ์)

9 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนพ
และขนส่ง

รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน 
ปริมาตร
กระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,000
 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า
 110 กิโลวัตต์
 ขับเคล่ือน 2 
ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ

814,000 กองช่าง เพื่อใช้เป็นยานพาหนะ
ไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

942,000
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