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หลักการและเหตุผล 

 

  รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา

บริการสาธารณะ และมสี่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องทําเท่าที่จําเป็น และมีหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการกํากับดูแลให้มีมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพัฒนาและ

ประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถใน

การตัดสินใจดําเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ

การดําเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 

  จากแนวโน้มของการพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลตําบลกะรนที่เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทัง้

ภายนอกและภายในพ้ืนที่ที่ปรับเปลี่ยนเร็วมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัว

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝง ตลอดจนธุรกิจร้านค้า อาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  

สภาพปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางคมนาคมไปสูแ่หลางท่องเที่ยว การปรับสภาพภูมิทัศน์ตามแหล่ง

ท่องเที่ยวต่าง ๆ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น นํ้าเสีย โดยจากสภาพปัญหาดังกล่าวทําให้เทศบาลตําบลกะรน 

ต้องจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) และ

หากโครงการดังกล่าวมีเน้ือหาสาระที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือ

นําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงแลว้ จะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสําคัญ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 ข้อ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดําเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินการ ดังน้ี 

  1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

  3.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้

แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  ดังน้ัน เทศบาลตําบลกะรน จึงได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เพ่ือให้

ปัญหา/ความต้องการนําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

 

 

 



บทนํา 

 

   ด้วยเทศบาลตําบลกะรนได้กําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2560 

เพ่ิมเติม และเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าโครงการ/กิจกรรมบางส่วนไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.

2560-2562) ฉะน้ัน เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้เทศบาลตําบลกะรนจึงจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ขึ้นตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 การแก้ไข เพ่ิมเติมหรอืการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนา ขอ้ 22 

  ทั้งน้ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปีงบประมาณน้ันขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสรา้ง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 7 8,860,000 - - - - 7 8,860,000 

1.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - - - - - - - - 

รวม 7 8,860,000 - - - - 7 8,860,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   

2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

      บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- - - - - - - - 

2.2  แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย - - - - - - - - 

2.3  แนวทางการพัฒนา บําบัดและจัดการขยะ - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ.03 



บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม 
     และนันทนาการ 

  

3.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาและคุณภาพ 

      ทรัพยากรมนุษย์ 

- - - - - - - - 

3.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรม 

      นันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 

- - - - - - - - 

3.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

      จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   

4.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่ 

      การควบคุมป้องกันและให้ความรู้ 

- - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

 
 
 
 

 



บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร   

5.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 

      ปฏิบัติงาน 

53 11,449,400 - - - - 53 11,449,400 

5.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร - - - - - - - - 

5.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

      ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1 50,000 - - - - 1 50,000 

5.4  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทา

      สาธารณภัย 

1 10,000,000 - - - - 1 10,000,000 

รวม 55 21,499,400 - - - - 55 21,499,400 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   

6.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนา

      รายได้ของประชาชน 

- - - - - - - - 

6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 62 30,359,400 - - - - 62 30,359,400 

 

 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านกะตะ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

อาคาร ศพด.บ้านกะตะให้

มีบริเวณที่สะอาด 

ปลอดภัยและเหมาะสมกับ

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของนักเรียน 

-ติดตั้งเคาน์เตอร์ คสล.และอ่าง

ล้างมือสําหรับเด็ก จํานวน 5 ตัว 

(ในอาคาร) 

-ติดตั้งเคาน์เตอร์ คสล.และอ่าง

ล้างมือสําหรับเด็ก จํานวน 7 ตัว 

(ด้านข้างอาคาร) พร้อมมุง

หลังคาเมทัลชีท ยื่นห่างจากผนัง

อาคาร 1.5 เมตร 

-ติดตั้งอ่างล้างมือ 1 ชุด 

(ด้านหลังอาคาร 

-ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ยื่นห่าง

ด้านหน้าอาคาร 1.0 เมตร 

 

 

 

 

160,000 - - จํานวน

อาคารศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กที่

ปรับปรุง

และ

ซ่อมแซม 

ทําให้ครูและ

นักเรียนมีบริเวณ

พื้นที่ในและนอก

อาคารที่สะอาด 

ปลอดภัย เหมาะสม

กับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน

คสล. บริเวณถนนแหลมมุมนอก   

เพื่อป้องกันดินพังทลาย - จุดที่ 1 (แบบที่ 1) เขื่อน คสล. 

ชนิดมีเสาเข็ม ตัวเขื่อนสูง 6.00 

เมตร หนา 0.30 เมตร   ยาว 

38.00 เมตร พร้อมครีบ คสล. 

เสริมความแข็งแรง สูง 3.00 

เมตร หนา 0.30 เมตร 

ระยะห่างอันละ 3.00 เมตร 

- จุดที่ 2 (แบบที่ 2) เขื่อน  

คสล.  ชนิดมีเสาเข็ม ตัวเขื่อนสูง 

4.00 เมตร หนา 0.30 เมตร 

ยาว 31.00 เมตร พร้อมครีบ 

คสล. เสริมความแข็งแรง สูง 

2.00 เมตร หนา 0.30 เมตร

ระยะห่างอันละ 3.00 เมตร 

4,000,000 - - ความยาว

ของเขื่อนกัน

ดิน 

สามารถป้องกันดิน

พังทลาย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน

คสล. ซอยปฏัก 22   

เพื่อป้องกันดินพังทลาย ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ยาว

59.00 เมตร ขนาดฐานกว้าง 

1.70 เมตร ความสูงเฉลี่ย 2.50 

เมตร 

 

 

 

950,000 - - ความยาว

ของเขื่อนกัน

ดิน 

สามารถป้องกันดิน

พังทลาย 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา

กะรนบริเวณหนองหาน 

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

และกิจกรรมนันทนาการ 

ทําการก่อสร้างสนามคอนกรีต

ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 

50.00 เมตร หรือได้พื้นที่        

ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตาราง

เมตร ,ทําสนามปูหญ้าเทียม 

ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 

38.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อย

กว่า 912.00 ตารางเมตร, ทําไฟ

ส่องสว่าง 4 จุด , ทํารั้วตาข่าย

สูง 3.00 เมตร (โดยรอบสนาม) 

และก่อสร้างทางเท้า ขนาดกว้าง 

2.00 เมตร พร้อมม้านั่ง ขนาด 

0.50 x 0.45 เมตร ตั้งแต่บริเวณ

วงเวียนคนตกปลาถึงต้นสนใหญ่  

2,200,000 - - จํานวน

สนามที่ทํา

การก่อสร้าง 

มีสถานที่จัดกิจกรรม

และออกกําลังกาย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. 

บริเวณหน้าองค์การโทรศัพท์    

ถนนโคกโตนด 

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างเขื่อน คสล. ยาว 40.00 

เมตร สูงเฉลี่ย 1.40–1.60 เมตร 

หนา 0.25 เมตร 

 

 

 

 

300,000 - - ความยาว

ของเขื่อน 

คสล. 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง

ในบริเวณพื้นที่ 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

6 โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลกะรน 

(ข้างห้องงานผลประโยชน์) 

เพื่อจัดเก็บเอกสาร

เกี่ยวกับการจดทะเบียน

พาณิชย์และเอกสารอื่น ๆ 

-ห้องเก็บของขนาด 5.00x11.50 

เมตร  

-ตู้เก็บเอกสาร,ส่วนซักล้าง 

-ปรับพื้นภายในห้อง ปูกระเบื้อง

ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร  

-ติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง 

500,000 - - จํานวน

อาคารที่ต่อ

เติม 

เอกสารถูกจัดเก็บ

อย่างเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยง่ายต่อการ

ค้นหาและตรวจสอบ

กองคลัง 

7 โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลกะรน 

(ข้างห้องสํานักปลัดเทศบาล) 

เพื่อจัดเก็บเอกสาร

เกี่ยวกับการจดทะเบียน

พาณิชย์และเอกสารอื่น ๆ 

-ห้องเก็บของขนาด 5.00x11.50 

เมตร  

-ตู้เก็บเอกสาร,ส่วนซักล้าง 

-ปรับพื้นภายในห้อง ปูกระเบื้อง

ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร  

-ติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง 

-ติดตั้งประตูบานกระจก 

 

 

 

 

 

 

 

750,000 - - จํานวน

อาคารที่ต่อ

เติม 

เอกสารถูกจัดเก็บ

อย่างเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยง่ายต่อการ

ค้นหาและตรวจสอบ

สํานักปลัดเทศบาล 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ปรับองค์กรให้รองรับการพฒันาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร   
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
5.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อปั๊มสูบน้ําเสีย      

จํานวน 9 ชุด เพื่อติดตั้งบริเวณ

สถานีสูบน้ําเสีย PS1 , PS2  

และ CP2   

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

- จัดซื้อปั๊มสูบน้ําเสีย ชนิดจุ่มแช่

ใต้น้ํา    ขนาดมอเตอร์ไม่น้อย

กว่า 100 KW 400 Volt  3 

Phase , 50 Hz ความเร็วรอบ 

985 rpm อัตราสูบ 927 Q/Hr 

TDH 25.1 M จํานวน 3 ชุด        

พร้อมติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ํา

เสีย PS1   

- จัดซื้อปั๊มสูบน้ําเสีย ชนิดจุ่มแช่

ใต้น้ําขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 

15 kW. 380 Volt,50 Hz, 3 

phase, ความเร็วรอบ970 rpm 

อัตราสูบไม่น้อยกว่า 540 ลบ.

ม./ชม. TDH 7.0 m. จาํนวน 3 

ชุดพร้อมติดตั้งบริเวณสถานีสูบ

น้ําเสีย PS2 

9,391,700 - - จํานวนปั๊ม

สูบน้ําเสียที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

   - จัดซื้อปั๊มสูบน้ําเสีย ชนิดจุ่มแช่

ใต้น้ําขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 

30 kW. 380 Volt,50 Hz, 3 

phase ความเร็วรอบ 1445 

rpm อัตราสูบไม่น้อยกว่า 306 

ลบ.ม./ชม. TDH 21.0 เมตร       

จํานวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง

บริเวณสถานีสูบน้ําเสีย CP2   

พร้อมงานระบบไฟฟ้าและ

อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  

2 โครงการจัดซื้อประตูน้ํา       

พร้อมติดตั้งบริเวณรางระบายน้ํา

ถนนกะตะ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จัดซื้อประตูน้ํา ขนาดกว้าง 1.00 

เมตร สูง 1.50 เมตร และชุดเปิด

ปิด แบบเฟืองทดสอบ จํานวน 1 

ชุด พร้อมติดตั้งบริเวณราง

ระบายน้ําถนนกะตะข้างสถานี

สูบน้ําเสีย CP2 

 

 

 

 

 

90,000 - - - มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

3 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์สําหรับงาน

สํานักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน

สํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว   

จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 - - จํานวน

เครื่อง

คอมพิวเตอร์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี

แบบ Network 

จํานวน 1 เครื่อง 

12,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์สําหรับงาน

ประมวลผล 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว   

จํานวน 1 เครื่อง 

22,000 - - จํานวน

เครื่อง

คอมพิวเตอร์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 

Multifunction 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี

แบบ Network 

จํานวน 1 เครื่อง 

17,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดแสง เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 2 เครื่อง 15,000 - - จํานวน

เครื่องวัด

แสงที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 21,000 - - จํานวน

เครื่องตบดิน

ที่จัดซื้อ 

 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

9 โครงการจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด 

แบบมือถือ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาด 5 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง 

5,500 - - จํานวน

เครื่องเจีย/

ตัดที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการจัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 6,000 - - จํานวนเลื่อย

ฉลุที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการจัดซื้อสว่านกระแทก

ไฟฟ้า 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 3,000 - - จํานวน

สว่าน

กระแทก

ไฟฟ้าที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

แบบจุ่มแช่ใต้น้ํา ชนิดลูกลอยใน

ตัว ขนาด 1 HP 220 Volt ท่อ

ส่งขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว อัตรา

สูบ 310 ลิตร/นาที 

จํานวน 2 เครื่อง 

14,000 - - จํานวน

เครื่องสูบน้ํา

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทั่วไป) 

13 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน

น้ําเย็น 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

 

ชนิดขวดคว่ํา

จํานวน 3 เครื่อง 

16,500 - - จํานวน

เครื่องทําน้ํา

ร้อนน้ําเย็น

ที่จัดซื้อ 

 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทั่วไป) 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

14 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์สําหรับงาน

สํานักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง 

32,000 - - จํานวน

เครื่อง

คอมพิวเตอร์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทั่วไป) 

15 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์

Multifunction 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

แบบฉีดหมึก

จํานวน 2 เครื่อง 

15,400 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทั่วไป) 

16 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาด 1 kva

จํานวน 2 เครื่อง 

11,600 - - จํานวน

เครื่อง

สํารองไฟที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทั่วไป) 

17 โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 2 ชุด 7,600 - - จํานวนชุด

โปรแกรม

ระบบปฏิบัติ

การที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทั่วไป) 

18 โครงการจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง 

28,600 - - จํานวน

เครื่องปรับ 

อากาศที่

จัดซื้อ 

 

 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทั่วไป) 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

19 โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 ตัว 3,500 - - จํานวนโต๊ะที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทั่วไป) 

20 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์

Multifunction 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

จํานวน 1 เครื่อง 

17,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทั่วไป) 

21 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์

Multifunction 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

จํานวน 1 เครื่อง 

17,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานป้องกันฯ) 

22 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 30,000 - - จํานวน

เครื่องโทร 

สารที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทั่วไป) 

23 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาด 1 kva

จํานวน 1 เครื่อง 

5,800 - - จํานวน

เครื่อง

สํารองไฟที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 

(งานป้องกัน) 

24 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

 

 

จํานวน 1 เครื่อง 18,000 - - จํานวน

เครื่องโทร 

สารที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

25 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด

ไฟฟ้า 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

 

จํานวน 1 เครื่อง 22,000 - - จํานวน

เครื่อง

พิมพ์ดีด

ไฟฟ้าที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

26 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 4 ตัว 10,000 - - จํานวนเก้าอี้

ทํางานที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

27 โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ชนิดบานโล่ง

จํานวน 2 ตู้ 

5,400 - - จํานวนตู้

เอกสารที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

28 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ชนิดเลเซอร์หรือชนิดขาวดํา

(18 หน้า/นาที) 

จํานวน 1 เครื่อง 

3,300 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

29 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาด 1 kva

จํานวน 1 เครื่อง 

5,800 - - จํานวนเครื่อง

สํารองไฟที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

30 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์สําหรับงาน

สํานักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 - - จํานวน

เครื่อง

คอมพิวเตอร์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

31 โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด 3,800 - - จํานวนชุด

โปรแกรม

ระบบปฏิบัติ

การที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

32 โครงการจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง 

47,000 - - จํานวน

เครื่องปรับอ

ากาศที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดกิตติสังฆาราม 

33 โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาด 16 นิ้ว

จํานวน 30 ตัว 

66,000 - - จํานวนพัด

ลมที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดกิตติสังฆาราม 

34 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จอ LED ความละเอียดจอภาพ 

1920x1080 พิกเซล  

ขนาด 32 นิ้ว 

จํานวน 9 เครื่อง 

117,000 - - จํานวน

โทรทัศน์ที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดกิตติสังฆาราม 

35 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 9 เครื่อง 18,000 - - จํานวน

เครื่องเล่น

ซีดีที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดกิตติสังฆาราม 

36 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด

เลเซอร์ หรือ LED สี 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 3 เครื่อง 45,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดกิตติสังฆาราม 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

37 โครงการจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 10,000 - - จํานวน

เครื่อง

เคลือบบัตร

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

โรงเรียนเทศบาล 

วัดกิตติสังฆาราม 

38 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม

เก้าอี้ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

 

จํานวน 4 ชุด 20,000 - - จํานวนโต๊ะ

ทํางาน

พร้อมเก้าอี้ที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 

39 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

 

จํานวน 4 ชุด 64,000 - - จํานวน

เครื่อง

คอมพิวเตอร์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 

40 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 4 เครื่อง 31,600 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 

41 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 15,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 

42 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 4 เครื่อง 23,200 - - จํานวนเครื่อง

สํารองไฟที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

43 โครงการจัดซื้อพัดลมติดเพดาน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาด 18 นิ้ว

จํานวน 5 ตัว 

10,500 - - จํานวนพัด

ลมที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

ศพด.บ้านกะตะ 

44 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี

แบบพกพา 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 3 ชุด 18,000 - - จํานวน

เครื่องเล่น

ซีดีที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

ศพด.บ้านกะตะ 

45 โครงการจัดซื้อโน๊ตบุ๊ค เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 2 เครื่อง 32,000 - - จํานวน

โน๊ตบุ๊คที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

ศพด.บ้านกะตะ 

46 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด

เลเซอร์ หรือชนิด LED สี  

แบบ Network 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED แบบ Network 

สําหรับงานสํานกังาน 

จํานวน 2 เครื่อง 

32,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

ศพด.บ้านกะตะ 

47 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์สําหรับงาน

สํานักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 - - จํานวน

เครื่อง

คอมพิวเตอร์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 

48 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์

Multifunction 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

จํานวน 1 เครื่อง 

17,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

49 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาด 1 kva

จํานวน 1 เครื่อง 

5,800 - - จํานวนเครื่อง

สํารองไฟที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 

50 โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด 3,800 - - จํานวนชุด

โปรแกรม

ระบบปฏิบัติ

การที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 

51 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป

ภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด 42,000 - - จํานวน

กล้องถ่ายรูป

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 

52 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดปริมาตรบอกสูบ

ไม่น้อยกว่า 120 ซีซี 

จํานวน 1 คัน 

51,000 - - จํานวน

รถจักรยาน 

ยนต์ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 

53 โครงการปรับปรุงระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศภายใน

สํานักงานเทศบาลตําบลกะรน 

  

เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร 

การป้อนข้อมูลในระบบ

ต่าง ๆ ของทางราชการมี

ความเชื่อมโยงและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

-ติดตั้งอุปกรณ์ Network

-งานปรับปรุงสายเป็น Gigabit 

Network 

-Access Point 

-Rack and Accessories 

-PABX HyBridge (Analog and IP 

Phone) -Authentication and Log 

-System Configuration 

 

882,000 - - จํานวนระบบ 

เครือข่าย

คอมพิวเตอร์,

ระบบ

โทรศัพท์ 

และ WIFI  

ที่ปรับปรุง 

ทําใหก้าร

ติดต่อสือ่สาร การ

ป้อนข้อมูลในระบบ

ต่าง ๆ ของทาง

ราชการมีความ

เชื่อมโยงและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ปรับองค์กรให้รองรับการพฒันาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร   
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

2540 

เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 

ให้แก่ประชาชน พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจํา

และพนักงานจ้างของ

เทศบาลตําบลกะรน 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 - - จํานวนครั้ง

ในการจัด

กิจกรรม 

ประชาชน พนักงาน

เทศบาล 

ลูกจ้างประจําและ

พนักงานจ้าง มี

ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 มากขึ้น 

และเจ้าหน้าที่

สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
5.4 แนวทางการพัฒนา พฒันาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง

ระบบ CCTV ภายในพื้นที่

เทศบาลตําบลกะรน 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน

และนักท่องเที่ยว 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

แบบสีชนิดคงที่แบบ HD 1080P 

Day/Night IP Camera พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ จํานวน 48 

ชุด,กล้องสําหรับอ่านป้าย

ทะเบียนรถยนต์ License Plate 

Camera จํานวน 4 ชุด, 

ตู้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

พร้อมอุปกรณ์ประกอบชนิด

ภายนอกอาคาร Hot Dip 

Galvanized (Outdoor) 

จํานวน 12 ระบบ,ระบบ

สายสัญญาณใยแก้วนําแสง 

จํานวน 1 ระบบ,Server 

Storage สําหรับโปรแกรม

จัดเก็บข้อมูลฯ จํานวน 1 เครื่อง 

10,000,000 - - จํานวน

กล้อง CCTV 

ที่ติดตั้ง 

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวมีความ

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย (OS Window Sever) 

สําหรับจัดเก็บข้อมูล จํานวน 1 

ชุดและอุปกรณ์เสาสําหรับติดตั้ง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

  



 


