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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) 

(พ.ศ.2561 - 2564) 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

อ้าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                ส้านักปลัดเทศบาลฯ 



 
 

เหตุผลและความจ้าเป็น  
 

ตามท่ีเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 
2561 – 2564 ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ไปแล้วนั้น เนื่องจากเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย มี
ความจ้าเป็นที่จะด้าเนินการตาม นโยบายรัฐบาลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ 0810.7/ว 
6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หนังสืออ้าเภอไทรโยคด่วนที่สุด ที่ กจ 0023.11/ว 0035 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี และหนังสือด่วนที่สุดที่ กจ 
0053.11/ว 0903 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบกับ
สายส่งน้้าดับเพลิงของเทศบาลเกิดการช้ารุดเสียหายไม่พร้อมส้าหรับการเผชิญเหตุต่างๆ จึงได้จัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย จ้านวน 6 
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 286,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนา 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

12  กุมภาพันธ์  2561 



 
 

ค้าน้า 
 

คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  ได้จัดท้าแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  จัดท้าข้ึนตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งมี
ความสอดคล้อง  กับยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  และประเด็นยุทธศาสตร์  ตาม
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด กาญจนบุรี  โดยได้แสดง  รายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนา ของ เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  ได้น้าโครงการตามนโนบายรัฐบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสืออ้าเภอไทรโยคด่วนที่สุด ตามหนังสือด่วนที่สุด 
ที่ กจ 0023.11/ว 0035 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี และหนังสือด่วนที่สุดที่ กจ 0053.11/ว 0903 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2560 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือน้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส้านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
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ส่วนที่  1    
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ 07) 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ถึง 2564 

เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี ปี 2561 
จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการ
ในชุมชน และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

 
 
 
 

1 
3 
2 

 
 
 
 

100,000 
146,000 

40,000 

 
 
 
 

1 
3 
- 

 
 
 
 

100,000 
146,000 

- 

 
 
 
 

1 
3 
- 

 
 
 
 

100,000 
146,000 

- 

 
 
 
 

1 
3 
- 

 
 
 
 

100,000 
146,000 

- 

 
 
 
 

4 
9 
2 

 
 
 
 

400,000 
584,000 

40,000 

รวม 6 286,000 4 246,000 4 246,000 4 246,000 13 1,024,000 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ

บริหารจัดการที่ดี และสร้าง
จิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบันส้าคัญ
ของชาติ. 
4.1 แผนงานงานบริหารทั่วไป  

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

63,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

63,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

63,000 
รวม 1 63,000 - - - - - 63,000 1 63,000 

 

แบบ ผ.07 



 
 

 
ส่วนที่  2   

บัญชีโครงการพัฒนา  
(ผ 01, ผ 02) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 - 2564 

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลต้าบลน้้าตก 
ไทรโยคน้อย  
 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่
เขตเทศบาลต้าบลน้้าตก 
ไทรโยคน้อย 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
ทต.น้้าตกไทรโยคน้อย 
สามารถให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนใน
เขตเทศบาล ที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ให้ความ
ช่วยเหลือผู้
ประสบ
ปัญหาความ
เดือดร้อนได้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับการช่วยเหลือผ่าน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต้าบลน้้าตก 
ไทรโยคน้อย 

ส้านักปลัดฯ 

 

แบบ ผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 - 2564 

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.1 แผนงานสาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุนส้าหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาด
โครงการพิษสุนัขบ้า  

เงินอุดหนุนส้าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการฯ 
จ้านวน 787 ตัวๆละ 30 
บาท 

23,610 23,610 23,610 23,610 สุนัขและ
แมวได้รับ
การฉีด
วัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า
ร้อยละ 
100  

ในเขตเทศบาลปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

งานสาธารณสุข 

2 เงินอุดหนุนส้าหรับส้ารวจ
ข้อมูลจ้านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  
ฯ 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาด
โครงการพิษสุนัขบ้า  

เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ส้ารวจข้อมูลสุนัขจ้านวน 
787 ตัวๆละ 3 บาท 

 

2,390 2,390 2,390 2,390 สุนัขและ
แมวมีข้อมูล
และได้ขึ้น
ทะเบียน
ควบคุมร้อย
ละ 100  

สุนัขและแมวได้รับการขึ้น
ทะเบียนครบทุกตัว 

งานสาธารณสุข 

 

แบบ ผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 - 2564 

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อให้แต่ละชุมชนมี
งบประมาณได้ด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข  

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
ชุมชนๆละ 20,000 
บาท จ้านวน 6 ชุมชน 

120,000 120,000 120,000 120,000 ชุมชนจัดท้า
โครงการ
พระราชด้าริ
ด้าน
สาธารณสุข 
ครบ 6 
ชุมชน  

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
ปลอดจากโรคต่างๆ 

งานสาธารณสุข 

 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 - 2564 

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อสายส่งน้้าดับเพลิงไน
ล่อนอาบยางภายใน 

เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

สายส่งน้้าดับเพลิงไนล่อน
อาบยางภายใน ทอด้วย
เส้นใยสังเคราะห์โปลีเอ
สเตอร์ ภายนอกเคลือบ 
POLYURETHANE สีแดง 
และทนต่อแรงอัดดันน้้า
ได้สูงป้องกันเช้ือรา ขนาด 
2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 
20 เมตร พร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง จ้านวน 2 
เส้น  จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่นเนื่องจากมิได้ระบุ
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

15,000 - - - สายส่งน้้า
ดับเพลิง 
จ้านวน 2 
เส้น 

งานป้องกันสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานป้องกันฯ 

 

แบบ ผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 - 2564 

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 จัดซื้อสายส่งน้้าดับเพลิงยาง
สังเคราะห์ 3 ชั้น 

เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

สายส่งน้้าดับเพลิงยาง
สังเคราะห์ 3 ชั้น สีแดง 
ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์
ตลอดทั้งเส้นแนวตั้งและ
แนวนอนทนความร้อนได้
สูงไม่ท้าปฏิกิริยากับสารปิ
โตรเล่ียม ไม่ดูดซับน้้า
สามารถท้าความสะอาด
ได้ง่าย ขนาดไม่ต่้าว่า 2.5 
นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 
20 เมตร พร้อมข้อต่อ
สวมเร็วทองเหลือง จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากมิได้ระบุในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

56,000 - - - สายส่งน้้า
ดับเพลิงยาง
สังเคราะห์ 
จ้านวน 2 
เส้น 

งานป้องกันสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานป้องกันฯ 

 

แบบ ผ.01 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 - 2564 

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบันส้าคัญของชาติ. 
4.1 แผนงานงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

เพื่อใช้ในห้องประชุม
เทศบาล 

เครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
จ้านวน 3 เครื่อง 
มีคุณลักษณะดังนี้ 

1) ขนาดที่ก้าหนดเป็น
ขนาดไม่ต่้ากว่า 18,000 บี
ทียู 

2) ราคาที่ก้าหนดเป็น
ราคาที่รวมค่าติดต้ัง 

3) เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการท้า
ความเย็น ขนาดไม่เกนิ 
40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

63,000 - - - เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่ต่้ากว่า 
18,000 บีทียู 
จ้านวน 3 เครื่อง 

อ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาใช้บริการ
ห้องประชุม 

ส้านักปลัด 
เทศบาลฯ 

 

แบบ ผ.01 



 
 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

เพื่อใช้ในห้องประชุม
เทศบาล 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับ 
อากาศที่ประกอบส้าเร็จรูป
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน 

5) เครื่องปรับอากาศที่มี
ระบบฟอกอากาศ สามารถ
ดักจับอนุภาคฝุ่นละออง 
และสามารถถอดล้างท้า
ความสะอาดได้ ชนิดติดผนัง 

6) มีความหน่วงเวลา
ท้างานของคอมเพรสเซอร์ 

7) การจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศขนาดอื่น
ให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 
3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2539 
เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน โดยให้พิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง (EER)  

- - - - เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่ต่้ากว่า 
18,000 บีทียู 
จ้านวน 3 เครื่อง 

อ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาใช้บริการ
ห้องประชุม 

ส้านักปลัด 
เทศบาลฯ 



 
 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

เพื่อใช้ในห้องประชุม
เทศบาล 

นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้
หลักการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ คือ  

- ถ้าจ้านวนบีทียูเท่ากัน 
ให้พิจารณาเปรียบเทียบ
จ้านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 

- ถ้าจ้านวนบีทียูไม่
เท่ากัน ให้น้าจ้านวนบีทียู
หารด้วยจ้านวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต)์ ผลที่ได้คือค่า EER 
ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่า
เครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถ
ประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 

8) การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกส่วน 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
เนื่องจากเป็นรายการนอก
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

- - - - เครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่ต่้ากว่า 
18,000 บีทียู 
จ้านวน 3 เครื่อง 

อ้านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาใช้บริการ
ห้องประชุม 

ส้านักปลัด 
เทศบาลฯ 

           



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561-2564 

เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 

สายส่งน้้าดับเพลิงไนล่อน
อาบยางภายใน 

15,000 - - - งานป้องกันฯ 

2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 

สายส่งน้้าดับเพลิงยาง
สังเคราะห์ 3 ชั้น 

25,000 - - - งานป้องกันฯ 

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 

เครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) จ้านวน 3 เครื่อง 

63,000 - - - ส้านักปลัดเทศบาลฯ 

รวม 3 โครงการ     103,000 - - -  

 

แบบ ผ.08 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


