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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
รอบหนองไผ่ บ้านโคก
ไม้แดง  หมู่ที่ ๑ 

-เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๗๙ เมตร 

394,๐00 394,๐00 394,๐00 394,๐00 394,๐00 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒ วางท่อระบายน ้าพร้อม
ขยายผิวจราจร สายหน้า
วัด-บ้านนายอิทธิพล วรรณ
เอนก  หมู่ที่ ๑ 

-เพื่อให้มีการ
ระบายน ้าดีขึ นและ
น ้าไม่ท่วมขัง 

-วางท่อระบายน ้า  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐ เมตร ยาว  ๑๙๐ 
เมตร พร้อมขยายผิว
จราจร กว้างข้างละ ๑ 
เมตร  

4๕0,000 4๕0,000 4๕0,000 4๕0,000 4๕0,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

-น ้าไม่ท่วมขัง 
-น ้าไหลสะดวก
ระบายไดด้ ี

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายสุวรรณ์  สิงห์สม – 
บ้านนายสุด  เพลารมัย์  
บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่ ๒ 

-เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๑๕ เมตร 

47๐,000 47๐,000 47๐,000 47๐,000 47๐,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างถนนลูกรัง จาก
คลองล้าจังหัน-ไร่นายฐิติ
วัชร์  พรพีระสกลุ  หมู่ที่ ๒ 

-เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๘๐ เมตร 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ ก่อสร้างถนน คสล. จาก
คลองล้าจังหัน-คลอง ๕ 
(ช่วงที ่2) บ้านโคกใหม่ 
หมู่ที่ ๓ 

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๕เมตร ยาว ๑๘๐ 
เมตร 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณบา้นนางแถม  
สุดเนตร  หมู่ที่ ๔ 

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔เมตร ยาว 19๐ 
เมตร 

410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยบ้านนางสงวน  
เสือมัจฉา   หมู่ที่ ๔ 

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔เมตร ยาว 75 
เมตร 

165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๘ วางท่อระบายน ้าพร้อม
ขยายผิวจราจรศาลา ม.4-
หนองปลาอีด หมู่ท่ี4 

- เพื่อให้มีการระบาย
น้้าดีขึ้นและน้้าไม่ท่วม
ขัง 

-วางท่อระบายน ้า  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐ เมตร ยาว  400 
เมตร  พร้อมขยายผิว
จราจร กว้างข้างละ  
๑ เมตร 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และระบายน ้า 

ได้ด ี

กองช่าง 

 

   แบบ ผ ๐๒ 
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ค. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้าน 
นางสุทัศ  เสาสรุินทร์ หมู่ที่ ๔ 

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง ๔
เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้างถนน คสล.จากหลัง 
วัดส้าโรง-ศาลตาปู่ (ช่วงที่ 3)  
บ้านส้าโรง  หมู่ที่ 5 

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง ๔
เมตร ยาว 22๐ 
เมตร 

487,000 487,000 487,000 487,000 487,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้าน 
นายสวาย  แก้วก้ากง  
หมู่ที่ ๖ 

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง ๓
เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑๒ วางท่อระบายน ้าพร้อมขยายผิว
จราจร สายลาดยาง-โรงเรียน
อนุบาลโคกใหมล่ะหานทราย  
หมู่ที่ ๖ 

-เพื่อให้มีการระบาย
น ้าดีขึ นและน ้าไม่
ท่วมขัง 

-วางท่อระบายน า้  
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐ เมตร ยาว  
๓๑๐ เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจร 
กว้างข้างละ ๑ 
เมตร  

๗๐0,000 ๗๐0,000 ๗๐0,000 ๗๐0,000 ๗๐๐,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

-น ้าไม่ท่วมขัง 
-น ้าไหลสะดวก
ระบายไดด้ ี

กองช่าง 

   แบบ ผ ๐๒ 
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓ ก่อสร้างถนน คสล.ข้าง
บ้านนางยอม  อาวุธพันธ์  
หมู่ที่ ๖ 

-เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๓เมตร ยาว 
๒๗ เมตร 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

1๔ ก่อสร้างถนน คสล.จาก
ถนนลาดยาง-บ้านนาง
นารีรัตน ์นุ่มนวลศรี   
บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗ 

-เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร 
 

438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

1๕ ก่อสร้างถนน คสล.จาก
ถนนลาดยาง-คลองส่งน ้า 
(ช่วงที่ 2) บ้านน้อยหนอง
หว้า  หมู่ที่ ๘ 

-เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร 
 

438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้างถนน คสล.จาก
โรงจอดรถโรงเรยีนบ้าน
น้อยหนองหว้า-สวนยาง   
หมู่ที่ ๘ 

-เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔เมตร ยาว 
๗๕ เมตร 
 

๑๖๕,000 ๑๖๕,000 ๑๖๕,000 ๑๖๕,000 ๑๖๕,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1๗ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาย 
วีระพวง  ม่วงส้าเภา-คลองส่ง
น ้า  หมู่ที่ ๘ 

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

-ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง ๔
เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร 

438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

1๘ วางท่อระบายน ้าพร้อมขยาย
ผิวจราจรบรเิวณข้างบ้านนาย
วิญญู ศิริ  หมู่ที่ ๙ 

-เพื่อให้มีการระบาย
น ้าดีขึ นและน ้าไม่ท่วม
ขัง 

-วางท่อระบายน า้  
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐ เมตร ยาว  
๑๙๐ เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจร 
กว้างข้างละ ๑ 
เมตร  

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

-น ้าไม่ท่วมขัง 
-น ้าไหลสะดวก
ระบายไดด้ ี

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างถนน คสล. จากสวน
นายปิยะพงษ์ สวนพฤกษา-
คลองส่งน ้า  
บ้านโคกจบก  หมู่ที่ 9 
 

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

-ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง ๔
เมตร ยาว ๒2๐ 
เมตร 

487,000 487,000 487,000 487,000 487,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
 



 
-๖- 

 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                  

   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม   ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที1่ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๒๐ 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณส้านักสงฆ์วัดหิน
หลุม บ้านสันตสิุข      
หมู่ที่ 10 

- เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 210 เมตร  

458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒๑ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บริเวณใต้คลองปลาอดี  
หมู่ที่ ๑๐  

- เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 430 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 

กองช่าง 

๒๒ ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโรงเผาขยะ 
(โรงเรียนบ้านสันตสิุข)
หมู่ที่ 10 
 

- เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว ๔๒ เมตร  
 
 

๙๒,๔๐๐ ๙๒,๔๐๐ ๙๒,๔๐๐ ๙๒,๔๐๐ ๙๒,๔๐๐ ร้อยละที่
ประชาชน
พึงพอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
 



-๗- 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๒๓ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ข้างบ้านนางน้อย  
การรัมย-์อ่างสันติสุข 
หมู่ที่ 10 

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๕ 
เมตร ยาว 
๓๕๐ เมตร  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒๔ วางท่อระบายน ้าพร้อม
ขยายผิวจราจร บริเวณ
บ้านนายรบ สมิงรัมย์  
หมู่ที่ 10 

-เพื่อการระบายน ้าที่ดี
และไม่ท่วมขัง  สัญจร
ไป-มาสะดวก 

-วางท่อระบายน ้า  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ 
เมตร ยาว  ๑๐๔ เมตร 
พร้อมขยายผิวจราจร 
กว้างข้างละ ๑.20 เมตร 
บ่อพัก 8 บ่อ 

๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

-น ้าไม่ท่วมขัง 
-น ้าไหลสะดวก 
ระบายไดด้ ี

กองช่าง 

2๕ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บริเวณไร่นายวีระศักดิ์ 
แจดนวน  หมู่ที่ 10 

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 
610 เมตร 

473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณบา้นนายมนตรี 
ไทยลือนาม บ้านโคกตา
ด้วง หมู่ที่ 11 

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

- ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
กว้าง ๔เมตร 
ยาว๒0๐เมตร 

438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 ร้อยละที่
ประชาชนพึง
พอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

2๗ ก่อสร้างถนน คสล.จาก
ถนนลาดยาง-ซับพริก  
หมู่ที่ 11 

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 
160 เมตร 

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

   แบบ ผ ๐๒ 
 



 
-๘- 

 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที1่ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2๘ ก่อสร้างถนนลูกรัง จาก
คลองส่งน ้า-บริเวณนานาง
สมศรี จันขุน  หมู่ที ่11 

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3-
4 เมตร ยาว 
430 เมตร 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒๙ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นางสมพร  สถานเถื่อน 
หมู่ที่ 1๑ 

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร 

165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๓๐ ก่อสร้างถนน คสล.จาก 
บ้านนายอ้าพล จานิกร-
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 59 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๓๑ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนา
นายล้วน  อ้าพรรัมย ์
หมู่ที่ 1๓ 

- เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 
๑๖๐ เมตร 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

เกิดความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
 



-9- 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที1่ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓๒ ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านนายสลิน ราชสกล   
หมู่ที่ 13 

- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 30 
เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

เกิดความสะดวก
และความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๓๓ 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
บริเวณไร่นายนรเศษฐ์ 
สุทธิธรรมานันท์  
หมู่ที่ 14 
 

- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 
540 เมตร 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

เกิดความสะดวก
และความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๓๔ ก่อสร้างถนนลูกรัง  
จากถนนลาดยาง-หาด
ทรายขาว (ซอย15)  
หมู่ที่ 14 
 

- เพื่อให้การสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร  
ยาว 1,430 
เมตร 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

เกิดความสะดวก
และความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที1่ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓๕ ก่อสร้างอาคาร 
งานอาคาร
เอนกประสงค์ บ้าน
โคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อก่อสร้างอาคารงาน
อาคารเอนกประสงค์ให้
มีความพร้อมในการใช้
งานและจัดกิจกรรม 

ขนาดกว้าง 26
เมตร ยาว 30
เมตร สูง  ๗ 
เมตร 

3,000,000 - - - - ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีอาคาร
เอนกประสงค์
พร้อมในการใช้
งานและจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 

๓๖ ขยายเขตติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะ  

- เพ่ือขยายเขตติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ให้
แสงสว่างทั่วถึงเกิด
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ 1-14 
ต้าบลส้าโรง
ใหม่ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละท่ี
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้อย่างทั่วถึง
เกิดความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที1่ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓๗ ก่อสร้างป้ายช่ือ
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
ทั ง  3  ศูนย ์
 

-เพื่อก่อสร้างป้ายช่ือศูนย์
พัฒนาทั ง  3  ศูนย์   
บ่งบอกสถานท่ี 
และเพื่อความสวยงาม 
 

ศพด.วัดโคกไม้แดง 
ศพด.วัดส้าโรง 
ศพด.เทศบาล 
 

36,000  
 

36,000  
 

36,000  
 

36,000  
 

36,000  
 

ร้อยละท่ี
ประชาชน
พึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กม ี
ป้ายศูนย์
สวยงาม 
 

กอง
การศึกษา 

๓๘ ก่อสร้างอาคาร
เรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดส้าโรง 
 

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ส้าโรง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดส้าโรง 
 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละท่ี
ประชาชน
พึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
วัดส้าโรงมี
อาคาร 
เรียนที่ 
ปลอดภัย  
แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที1่ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3๙ ก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกไม้แดง 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกขึ น 

ทางเข้าศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกไม้แดง 

90,000  
 

90,000  
 

90,000  
 

90,000  
 

90,000  
 

ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

การคมนาคม
สะดวกขึ น 

กอง
การศึกษา 

๔๐ ต่อเติมหลังคา
เชื่อมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคก
ไม้แดง 

เพื่อต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหส้ามารถ
ใช้งานได้สะดวก 

ต่อเติมหลังคาเชื่อม
อาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละที่
ประชาชนพึง

พอใจ 

อาคาร
เหมาะสมแก่
การใช้งาน 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

-เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ
และมีความรู้เพิ่มมาก
ขึ น 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านทั ง 14 หมู่ 
 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 
ท่ีคณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
พึงพอใจ 

คณะกรรมการหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพและมี
ความรู้เพิ่มมากขึ น 

ส้านักปลัด 

2. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่างๆและ 
งานทะเบียนพาณิชย์ 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การด้าเนินงานภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่างๆและ 
งานทะเบียนพาณิชย์ 

เจ้าหน้าท่ีและ 
ประชาชนในพื นท่ี  
ผู้ประกอบการ
ร้านค้าต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่
ประชาชน 
พึงพอใจ 

มีความรู้เกี่ยวกับการ
ด้าเนินงานภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ต่างๆและงานทะเบียน
พาณิชย์ 

กองคลัง 

3. โครงการปรับปรุงแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
และภาษีท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  
ภาษีท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เจ้าหน้าท่ีและ 
ประชาชนในพื นท่ี  
ผู้ประกอบการ
ร้านค้าต่างๆ 

326,000 326,000 326,000 326,000 326,000 ร้อยละที่
ประชาชน 
พึงพอใจ 

มีความรู้เกี่ยวกับ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน  ภาษี
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

กองคลัง 

4. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติของ ทต.ส้าโรง
ใหม่ (หลักสูตรทบทวน) 

-เพื่อให้ความรู้ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติของ ทต.ส้าโรง
ใหม่ (หลักสูตรทบทวน) 

จิตอาสาภัยพิบัติ 
ในพื นท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละที่จิตอาสา
ภัยพิบัตใินพื นท่ี

พึงพอใจ 

จิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้
เกี่ยวกับชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ  
(หลักสูตรทบทวน) 

ส้านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที1่ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีกีฬาและนันทนาการ 
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการสืบสาน
ประเพณี
สงกรานต ์

-เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามของไทย
ให้คงอยู่สืบไป 

เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนในพื นท่ี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละที่
ประชาชน 
พึงพอใจ 

ประเพณีอันดี
งามของไทย 
คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมเด็ก 
และเยาวชน 

เพื่อให้เด็กๆมคีวามรูเ้พิ่ม
มากขึ นในด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

นักเรียนในพื นท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
นักเรียนมี
ความพึง
พอใจ 

เด็กๆมคีวามรู้
เพิ่มมากขึ นใน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

-เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามของไทย
ให้คงอยู่สืบไป 

เจ้าหน้าท่ีและ 
ประชาชนในพื นท่ี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละที่
ประชาชน 
พึงพอใจ 

ประเพณีอันดี
งามของไทย 
คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
 



 
-1๕- 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                  
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที1่ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีกีฬาและนันทนาการ 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การสวมหมวก
นิรภัยของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้เด็กๆมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก 

เด็กๆมคีวาม
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขัน
กีฬาเช่ือมสัมพันธ์
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพื่อให้เด็กๆได้เช่ือม
ความสัมพันธ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก 

เด็กๆได้เช่ือม
สัมพันธ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
 



-1๖- 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที1่ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย  การ
สังคมสงเคราะห์  
สงเคราะห์ผู้
ยากไร้  การ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ  
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  
การสังคมสงเคราะห์  
สงเคราะห์ผูย้ากไร้  การ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชนในพื นท่ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ในพื นที่มี
ความพึง
พอใจ 

-ประชาชนใน
พื นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
 



 
-1๗- 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที1่ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่ 
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ
กลุ่มสตรตี้าบล
ส้าโรงใหม ่

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการกลุม่สตรี
ต้าบลส้าโรงใหม ่

กลุ่มสตรีในพื นที ่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
กลุ่มสตร ี
ในพื นที่ 

มีความพึง
พอใจ 

-กลุ่มสตรีใน
พื นทีไ่ด้รับ 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
 



 
 

-1๘- 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที1่ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่ 
ประสิทธิภาพ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน
ต้าบลส้าโรงใหม ่

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน 
ต้าบลส้าโรงใหม ่

กลุ่มอาสาสมคัร 
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนในพื นที่ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
กลุ่ม อสม. 
ในพื นที่ 
มีความ 
พึงพอใจ 

-กลุ่ม อสม. 
ในพื นที่ได้รับ 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผ ๐๒ 
 



-๑๙- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน เก้าอี จัดเลี ยง จ้านวน 15 ตัว 
ตั งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

11,250 - - - - ส้านักปลดั 

2 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน เก้าอี ผู้บริหาร จ้านวน 4 ตัว  
ตั งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

12,800 - - - - ส้านักปลดั 

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน เก้าอี ส้านักงาน จ้านวน 6 ตัว 
ตั งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

13,200 - - - - ส้านักปลดั 

4 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน โซฟา  จ้านวน 1 ชุด 
ตั งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

7,500 - - - - ส้านักปลดั 

5 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก  จ้านวน 1 หลงั 
ตั งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

5,900 - - - - ส้านักปลดั 

6 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน ตู้เหล็ก  จ้านวน 1 หลัง 
ตั งจ่ายตามราคามาตรฐานครภุัณฑ์ของส้านัก
งบประมาณ 

5,700 - - - - ส้านักปลดั 

7 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน โต๊ะท้างาน จ้านวน 4 ตัว 
ตั งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

15,600 - - - - ส้านักปลดั 

 

   แบบ ผ ๐๓ 
 



-๒๐- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื อเครื่องพิมพ์ Multifunction  เลเซอร์ 
หรือ LED  ส ีจ้านวน 1 เครื่อง ตั งจ่ายเกณฑ์
ราคากลาง และคณุลักษณะพื นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

15,000 - - - - ส้านักปลดั 

9 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จ้านวน 2 หลัง 
ตั งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

11,800 - - - - กองคลัง 

10 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื อคอมพิวเตอร์แบบ All In On ส้าหรับ
ประมวลผล  จ้านวน 1 เครื่อง  
ตั งจ่ายเกณฑ์ราคากลาง และคุณลกัษณะ
พื นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

23,000 - - - - กองคลัง 

11 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จา้นวน 1 เครื่อง  
ตั งจ่ายเกณฑ์ราคากลาง และคุณลกัษณะ
พื นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

22,000 - - - - กองคลัง 

12 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื อเครื่องพิมพ์ Multifunction  เลเซอร์ 
หรือ LED  ขาวด้า จ้านวน 1 เครือ่ง ตั งจ่าย
เกณฑร์าคากลาง และคณุลักษณะพื นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

10,000 - - - - กองคลัง 

13 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื อเครื่องพิมพ์ Multifunction  เลเซอร์ 
หรือ LED ส ีจ้านวน 1 เครื่อง ตั งจ่ายเกณฑ์
ราคากลาง และคณุลักษณะพื นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

15,000 - - - - กองคลัง 

 

   แบบ ผ ๐๓ 
 



-๒๑- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ 
ตั งจ่ายเกณฑ์ราคากลาง และคุณลกัษณะ
พื นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

700 - - - - กองคลัง 

15 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื อเครื่องพิมพ์ Multifunction  เลเซอร์  
หรือ LED  สี  จ้านวน 1 เครื่อง  
ตั งจ่ายเกณฑ์ราคากลาง และคุณลกัษณะ
พื นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

10,000 - - - - กองการศึกษา 

16 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จ้านวน 2 หลัง 
ตั งจ่ายตามราคามาตรฐานครภุัณฑ์ของส้านัก
งบประมาณ 

11,400 - - - - กองการศึกษา 

17 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  
ตั งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

200,000 - - - - กองการศึกษา 

18 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน เก้าอี ส้านักงาน จ้านวน 2 ตัว 
ตั งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

4,400 - - - - กองสาธารณสุข 

19 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน โต๊ะท้างาน จ้านวน 2 ตัว 
ตั งจ่ายตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ ์

7,800 - - - - กองสาธารณสุข 

 
 
 

   แบบ ผ ๐๓ 
 



-2๒- 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

20 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื อเครื่องพ่นหมอกควัน 
 ตั งจ่ายตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส้านักงบประมาณ 

118,000 - - - - กองสาธารณสุข 

๒๑ แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐  
บีทียู ๑ ตัว ตั งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส้านักงบประมาณ 

๔๑,๕๐๐ - - - - ส้านักปลดั 

๒๒ แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื อโตะ๊พับขาว ๓ ตัว  กว้าง ๗๕ ซม. ยาว 
๑๘๐ ซม. สูง ๗๕ ซม.  ตั งจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส้านักงบประมาณ 

๖,๐๐๐ - - - - ส้านักปลดั 

๒๓ แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื อเก้าอี สา้นักงาน  ๕ ตัว ตั งจ่ายตาม
ราคาท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส้านักงบประมาณ 

๑๖,๐๐๐ - - - - กองคลัง 

๒๔ แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื อตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด ๒ หลัง  ตั ง
จ่ายตามบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์ของ
ส้านักงบประมาณ 

๑๑,๔๐๐ - - - - กองคลัง 

๒๕ แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สา้นักงาน จัดซื อตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด ๒ หลัง  ตั ง
จ่ายตามบญัชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์ของ
ส้านักงบประมาณ 

๑๑,๔๐๐ - - - - กองการศึกษา 

 

   แบบ ผ ๐๓ 
 


