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1   แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 2 748,500 2 748,500 4 2,994,000

        1.2  แผนงำนกำรพำณิชย์ 6 1,437,000 6 1,437,000

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร

        5.1 แผนงำนกำรศึกษำ 1 875,000 1 875,000 2 1,750,000

รวมท้ังส้ิน         8 2,185,500 3 1,623,500 1 875,000 12 6,181,000

 รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2563

  เทศบำลต ำบลนำดี    อ ำเภอนำดี    จังหวัดปรำจีนบุรี

ปี 2565
ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564
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2

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สาธารณประโยชน์เดิมสายแยก
ถนนลาดยางบ้านสระแท่น-บ้าน
สระดู่ บริเวณท่ีดิน   นางทองใบ 
ดีคง ถึงบริเวณบ้านนางประไพร  

กองขันธ์ หมู่ท่ี 1 ต าบลนาดี 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานโครงข่าย

เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 300 เมตร ลง
ลูกรังปิดทับทางตามสภาพเดิม 
หนาเฉล่ีย 0.15 -0.30 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการก าหนด

 250,000  
(งบเทศบาล)

 250,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
เช่ือมถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณ
บ้าน นายวิชัย สวามีชัย ถึง

บริเวณท่ีดิน นายหนูกัน  บุพารา 
หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนา

ดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐานโครงข่าย

เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนท่ี

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 762.00 ตร.ม.) ไหล่ทางลง
ลูกรัง รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการก าหนด

  498,500 
(งบเทศบาล)

  498,500 
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ

ผู้ใช้เส้นทาง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

ไป-มา

กองช่าง

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัมนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2563

เทสบาลต าบลนาดี  อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบลุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้แข้มแข็ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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3

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการวางท่อน ้าประปาขนาด 
2 นิ ว จากบ้าน นางแซ่วหย่ิน  
แสงบล ถึงบ้านนายบุญมา  ลัน
วงษา หมู่ท่ี 1 ต้าบลนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี

เพ่ือเพ่ิมระบบการผลิต
น ้าประปาได้เพียงพอ

และพอใช้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ

โดยการวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ ว
 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร
 ยาว 430 เมตร รายละเอียดและ

รูปแบบตามเทศบาลฯก้าหนด

 58,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ท้าให้
สามารถ

ผลิต
น ้าประปาได้
ในปริมาณท่ี
เพียงพอแก่

การใช้
อุปโภค-
บริโภค

กองการประปา

2 โครงการขุดเจาะท่อลอด ขนาด 8
 นิ ว ถนนหมายเลข 3290 

บริเวณส่ีแยกหน้าอ้าเภอนาดี 
หมู่ท่ี  3  ต้าบลนาดี  อ้าเภอนาดี

  จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือเพ่ิมระบบการผลิต
น ้าประปาได้เพียงพอ

และพอใช้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ

โดยการขุดเจาะท่อลอด ขนาด 8 
นิ ว  กว้าง 0.30 เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 30 เมตร รายละเอียด
และรูปแบบตามเทศบาลฯก้าหนด

   98,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ท้าให้
สามารถ

ผลิต
น ้าประปาได้
ในปริมาณท่ี
เพียงพอแก่

การใช้
อุปโภค-
บริโภค

กองการประปา

    1.2 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา
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4แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการวางท่อน ้าประปา ขนาด
 2 นิ ว จากบ้านนายประจวบ  ศรี
เมือง ถึงบ้านนายเกรียงศักด์ิ  คัง
คายะ หมู่ท่ี 1 ต้าบลส้าพันตา 
อ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือขยายเขตท่อจ่ายให้
เพียงพอกับความ

ต้องการของผู้ใช้น ้า

โดยการวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ ว
 กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร
 ยาว 690 เมตร รายละเอียดและ

รูปแบบตามเทศบาลฯก้าหนด

  86,000    
(งบเทสบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ท้าให้
สามารถ

ผลิต
น ้าประปาได้
ในปริมาณท่ี
เพียงพอแก่

การใช้
อุปโภค-
บริโภค

กองการประปา

4 โครงการวางท่อติดตั งมาตรวัดน ้า
 เช่ือมระบบส่งน ้ากับการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี  
พร้อมทั งซ่อมแซมถนนทางเท้า 
บริเวณสามแยกหนองแคน หมู่ 1

 ต้าบลส้าพันตา อ้าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือเพ่ิมระบบการผลิต
น ้าประปาได้เพียงพอ

และพอใช้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล

- โดยการวางท่อและติดตั งมาตร
วัดน ้าขนาด 3 นิ ว (ชนิด Ultra 

Sonic) ลึก 0.30 เมตร             -
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนน

ทางเท้า  รายละเอียดและ
รูปแบบตามเทศบาลฯก้าหนด

  319,041  
               
            

140,959    
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ท้าให้
สามารถ

ผลิต
น ้าประปาได้
ในปริมาณท่ี
เพียงพอแก่

การใช้
อุปโภค-
บริโภค

กองการประปา
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5แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการวางท่อน ้าประปาขนาด 
4 นิ ว บริเวณหมู่บ้านซันโย หมู่ท่ี
 3 ต้าบลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือเพ่ิมระบบการผลิต
น ้าประปาได้เพียงพอ

และพอใช้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ

โดยการวางท่อ PVC ขนาด 4 นิ ว
 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 750 เมตร

 รายละเอียดและรูปแบบตาม
เทศบาลฯก้าหนด

 375,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ท้าให้
สามารถ

ผลิต
น ้าประปาได้
ในปริมาณท่ี
เพียงพอแก่

การใช้
อุปโภค-
บริโภค

กองการประปา

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารโรงสูบน ้าและระบบผลิต
น ้าประปาหมู่บ้านส้าพันตาเดิม 
ภายในวัดรัตนเนตตาราม หมู่ท่ี 1

 ต้าบลส้าพันตา อ้าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี

เพ่ือเพ่ิมระบบการผลิต
น ้าประปาได้เพียงพอ

และพอใช้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ

โดยการปรับปรุงอาคารโรงสูบ
น ้าประปา ค.ส.ล. เดิม ขนาดกว้าง
 3.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง
เฉล่ีย 2.50 เมตร พร้อมขยายท่อ
น ้าประปาจากหอถังสูง เช่ือมต่อ
ท่อเมนต์น ้าประปาสายหลัก 

พร้อมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมการ
ผลิต พร้อมระบบสูบน ้าใต้ผิวดิน 
จ้านวน 2 บ่อ และติดตั งมิเตอร์

ไฟฟ้า แบบ 3 เฟส4 สาย มิเตอร์ 
15 แอมป์

 360,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ท้าให้
สามารถ

ผลิต
น ้าประปาได้
ในปริมาณท่ี
เพียงพอแก่

การใช้
อุปโภค-
บริโภค

กองการประปา
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6แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการจ้างเหมาติดตั งมิเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ จ้านวน 6 
จุด ภายในเขตเทศบาลฯ เพ่ือใช้
ในกิจการประปาเทศบาลต้าบล

นาดี

 เพ่ือใช้ในกิจการประปา โดยการติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 
5 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย 

รายละเอียดและรูปแบบตามการ
ไฟฟ้าก้าหนด

  5,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

 ท้าให้
สามารถ

ผลิต
น ้าประปาได้
ในปริมาณท่ี

เพียงพอ

 กองการ
ประปา

8 โครงการจ้างเหมาติดตั งมิเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จ้านวน 3
 จุด ภายในเขตเทศบาล ฯ เพ่ือ

ใช้ในกิจการประปาเทศบาล
ต้าบลนาดี

 เพ่ือใช้ในกิจการประปา โดยการติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 
15 แอมป์ 1 เฟส 4 สาย 

รายละเอียดและรูปแบบตามการ
ไฟฟ้าก้าหนด

  5,000   
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

 ท้าให้
สามารถ

ผลิต
น ้าประปาได้
ในปริมาณท่ี

เพียงพอ

 กองการ
ประปา

6



7

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการซ่อมแซมริมตล่ิงคลอง
ยาง ตามแนวน ้ากัดเซาะตล่ิงช้ารุด
 พังเสียหาย บริเวณบ้านนางสาว
ประคอง เพลียลา หมู่ท่ี 4 ต.นาดี

 อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เพ่ือซ่อมแซมและป้องกัน
ไม่ให้ตล่ิงช้ารุดเสียหาย

ซ่อมแซมริมตล่ิงท่ีช้ารุดพัง
เสียหายกว้างเฉล่ีย 11.20 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร ท้าหินทิ งและ
เรียงหินใหญ่ขนาด 0.15 - 0.30 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.30 - 1.50 

เมตร (หรือมีพื นท่ีหินทิ งเรียงหิน
ไม่น้อยกว่า 244.00 ตร.ม. ใช้หิน
ใหญ่ไม่น้อยกว่า 281.00 ลบ.ม.) 

รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการก้าหนด

 401,500 
(งบเทศบาล)

 401,500 
(งบเทศบาล)

 401,500 
(งบเทศบาล)

 401,500 
(งบเทศบาล)

ท้าให้ตล่ิงมี
ความ

แข็งแรงและ
ช่วยไม่ให้น ้า
กัดเซาะริม

ตล่ิง

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัมนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2563

เทสบาลต าบลนาดี  อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม  การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมูคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง
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8

แบบ ผ.02
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาและฝ้าเพดาน  ภายใน
และภายนอกของอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาดี
 หมู่ท่ี 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอ

นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
ทันสมัยเหมาะสม และ

สวยงาม

ปรับปรุงหลังคากระเบ้ืองลอนคู่
เป็นหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน 

(Metal Sheet) ลอนสเปน (หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 936.00 ตร.ม.)
 อาคารกว้าง 22.00 เมตร ยาว 

36.00 เมตร สูงเฉล่ีย 7.00 เมตร 
จ านวน 8 ห้องเรียน รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการก าหนด

875,000  
(งบเทศบาล)

875,000  
(งบเทศบาล)

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของงาน

มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ี

ทันสมัย
เหมาะสม 

และสวยงาม
ในการ

ปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัมนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2563

เทสบาลต าบลนาดี  อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม  การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมูคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุนทางสังคม  และชุมชนให้เข้มแข็ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
    5.1 แผนงานการศึกษา
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9

แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
1 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์  ราคา

เคร่ืองละ 12,000 บาท จ านวน 15 เคร่ือง พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ังครบชุด (ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์)

 60,000  
(5เคร่ือง)

 60,000  
(5เคร่ือง)

 60,000  
(5เคร่ือง)

ส านักปลัด

2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ 
ขนาดความจุของถังน้ าไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร 

เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ มีก าลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 240
 แรงม้า  จ านวน 1 คัน (ราคาตามท้องตลาด)

6,000,000 3,400,000 2,500,000 ส านักปลัด

3 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือสายสูบน้ าดับเพลิง ขนาด 4 น้ิว ยาว 5  เมตร 
ราคาเส้นละ 15,000 บาท จ านวน 2 เส้น               

    (ราคาตามท้องตลาด)

30,000 
(2เส้น)

30,000  
(2เส้น)

30,000  
(2เส้น)

ส านักปลัด

4 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือสายสูบน้ าดับเพลิง ขนาด 3 น้ิว ยาว 5  เมตร 
ราคาเส้นละ 14,000 บาท จ านวน 2 เส้น            

(ราคาตามท้องตลาด)

28,000  
(2เส้น)

28,000  
(2เส้น)

28,000  
(2เส้น)

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 )  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ
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10แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ

5 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงแรงดันสูง ขนาด 2 น้ิว ยาว 
20 เมตร จ านวน 1 เส้น (ราคาตามท้องตลาด)

12,500 12,500 12,500 ส านักปลัด

6 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงแรงดันสูง ขนาด 1.50 น้ิว 
ยาว 20 เมตร จ านวน 1 เส้น (ราคาตามท้องตลาด)

10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

7 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือข้อต่อหางปลาไหลแบบเกลียวหยาบ ขนาด 4 
น้ิว จ านวน 1 เส้น (ราคาตามท้องตลาด)

3,500 3,500 3,500 ส านักปลัด

8 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือข้อต่อหางปลาไหลแบบเกลียวหยาบ ขนาด 3 
น้ิว จ านวน 1 เส้น (ราคาตามท้องตลาด)

3,000 3,000 3,000 ส านักปลัด
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11แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ

9 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า  พร้อมติดต้ังขนาด 2  
แรงม้า ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท จ านวน 9 ตัว 

(ราคาตามท้องตลาด)

  90,000    
(3 เคร่ือง)

  90,000    
(3 เคร่ือง)

  90,000    
(3 เคร่ือง)

กองการประปา

10 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า  พร้อมติดต้ังขนาด 3  
แรงม้า ราคาเคร่ืองละ 49,000 บาท จ านวน 9 ตัว 

(ราคาตามท้องตลาด)

   147,000  
 (3 เคร่ือง)

  147,000   
(3 เคร่ือง)

 147,000   
(3 เคร่ือง)

กองการประปา

11 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า  พร้อมติดต้ังขนาด 5 
แรงม้า ราคาเคร่ืองละ 55,000 บาท จ านวน 9 ตัว 

(ราคาตามท้องตลาด)

 165,000   
(3 เคร่ือง)

   165,000   
(3 เคร่ือง)

 165,000   
(3 เคร่ือง)

กองการประปา

12,667,000 10,067,000 9,167,000รวม
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