
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร 485,000 ซอยทรายทอง กองช่าง

ซอยทรายทอง (แยกซ้ายเชื่อมซอยแม่หดั) หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ งบเทศบาล (แยกซ้ายเชื่อมซอย
หมูท่ี ่1 740.00 ตารางเมตร รายละเอยีด ตามแบบ แม่หดั) หมูท่ี ่1

มาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร 1,698,000 ซอยทรายทองแยก กองช่าง
ซอยทรายทองแยกขวา หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ งบเทศบาล ขวา หมูท่ี ่1
(หมูบ่้านทรัพยเ์ศรษฐี) หมูท่ี ่1 2,640.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม

แบบมาตรฐาน งานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร  224,000 ซอยบ้านก านันเกา่ กองช่าง
เหล็ก ซอยบ้านก านันเกา่ (แยกซ้าย) หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ งบเทศบาล (แยกซ้าย) หมูท่ี ่1
หมูท่ี ่1 350.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม

แบบมาตรฐาน งานกอ่สร้างของท้องถิ่น 
แบบถนน ท1-01

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร 274,000 ซอยทรายทอง กองช่าง
เหล็ก ซอยทรายทอง (แยกซ้ายบ้านกี)้ หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ งบเทศบาล (แยกซ้ายบ้านกี)้
หมูท่ี ่1 388.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม หมูท่ี ่1

แบบมาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01
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พ.ศ. ๒๕64
หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร 420,000 ซอยจา่เหวยีง กองช่าง

ซอยจา่เหวยีง หมูท่ี ่1 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ งบเทศบาล หมูท่ี ่1
640.00 ตารางเมตร รายละเอยีด ตามแบบ
มาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร 503,000 ซอยผาดาด กองช่าง
ซอยผาดาด (แยกซ้ายบ้านลุงมล) หมูท่ี ่1 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ งบเทศบาล (แยกซ้ายบ้านลุงมล)

768.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม หมูท่ี ่1
แบบมาตรฐาน งานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร  159,000 ซอยบางนอนใน-นายงั กองช่าง
ซอยบางนอนใน-นายงั (เมาไม่ขบัแยกซ้าย) หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ งบเทศบาล (เมาไม่ขบัแยกซ้าย)
หมูท่ี ่1 245.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม หมูท่ี ่1

แบบมาตรฐาน งานกอ่สร้างของท้องถิ่น 
แบบถนน ท1-01

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 70,000 ซอยบ้านนายกมนัส กองช่าง
เหล็ก ซอยบ้านนายกมนัส หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ งบเทศบาล หมูท่ี ่1
หมูท่ี ่1 100.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม

แบบมาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01
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พ.ศ. ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร 79,000 ซอยหมูบ่้านเมือง กองช่าง

เหล็ก ซอยหมูบ่้านเมืองระนอง 1 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ งบเทศบาล ระนอง 1 หมูท่ี ่2
หมูท่ี ่2 115.00 ตารางเมตร รายละเอยีด ตามแบบ

มาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 343,000 ซอยหมูบ่้าน กองช่าง
ซอยหมูบ่้านสุทธาวรรณ 1 (แยกซอย 2) หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ งบเทศบาล สุทธาวรรณ 1
หมูท่ี ่2 500.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม (แยกซอย 2) หมูท่ี ่2

แบบมาตรฐาน งานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร  336,000 ซอยหมูบ่้าน กองช่าง
ซอยหมูบ่้านสุทธาวรรณ 1  (แยกซอย 4) หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ งบเทศบาล สุทธาวรรณ 1
หมูท่ี ่2 490.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม (แยกซอย 4) หมูท่ี ่2

แบบมาตรฐาน งานกอ่สร้างของท้องถิ่น 
แบบถนน ท1-01

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร 336,000 ซอยหมูบ่้าน กองช่าง
เหล็ก ซอยหมูบ่้านสุทธาวรรณ 1 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ งบเทศบาล สุทธาวรรณ 1
(แยกซอย 6) หมูท่ี ่2 490.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม (แยกซอย 6) หมูท่ี ่2

แบบมาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01
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พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร 482,000 ซอยหมูบ่้าน กองช่าง
เหล็ก ซอยหมูบ่้านสุทธาวรรณ 2 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ งบเทศบาล สุทธาวรรณ 2
(แยกซอย 2) หมูท่ี ่2 700.00 ตารางเมตร รายละเอยีด ตามแบบ (แยกซอย 2) หมูท่ี ่2

มาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01

14 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาดกวา้งโดยเฉล่ีย 3.50 -5.00 เมตร 142,000 ซอยลัดดา กองช่าง
เหล็ก ซอยลัดดา (แยกขวา) หมูท่ี ่2 ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบเทศบาล (แยกขวา) หมูท่ี ่2

หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ 212.00
ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน
งานกอ่สร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท1-01

15 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้งโดยเฉล่ีย 2.30-5.00 เมตร 56,000 ซอยโยธาพฒันา 2 กองช่าง
ซอยโยธาพฒันา 2 (แยกบ้านยายต๋ิว) ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบเทศบาล (แยกบ้านยายต๋ิว)
หมูท่ี ่2 หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ 80.00 หมูท่ี ่2

ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน
งานกอ่สร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท1-01

16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร 425,000 ซอยยายผิม กองช่าง
ซอยยายผิม หมูท่ี ่3 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ งบเทศบาล หมูท่ี ่3

648.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม
แบบมาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01
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พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร 516,000 ซอยหมูบ่้านระนองฮิลล์ กองช่าง
ซอยหมูบ่้านระนองฮิลล์ หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ งบเทศบาล (ซอยขวางกลางหมูบ่้าน)

(ซอยขวางกลางหมูบ่้าน) หมูท่ี ่3 755.00 ตารางเมตร รายละเอยีด ตามแบบ หมูท่ี ่3
มาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01

18 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร 91,000 ซอยหมูบ่้านปรางทิพย์ กองช่าง
ซอยหมูบ่้านปรางค์ทิพย ์2 (แยกขวา) หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ งบเทศบาล 2 (แยกขวา) หมูท่ี ่3
หมูท่ี ่3 132.00 ตารางเมตร รายละเอยีด ตามแบบ

มาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01

19 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร 60,000 ซอยมิตซู กองช่าง
ซอยมิตซู (แยกบ้านวรณดี) หมูท่ี ่3 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ งบเทศบาล (แยกบ้านวรรณดี)

87.50 ตารางเมตร รายละเอยีด ตามแบบ หมูท่ี ่3
มาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01

20 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร 668,000 ซอยหมูบ่้านระนองฮิลล์ กองช่าง
ซอยหมูบ่้านระนองฮิลล์ หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ งบเทศบาล (แยกเขา้ซอย 1,2,3)
(แยกเขา้ซอย 1,2,3) หมูท่ี ่3 980.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตาม หมูท่ี ่ 3

แบบมาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01
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งบประมาณ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร 319,000 ซอยมิตซู (สุดซอย) กองช่าง
ซอยมิตซู (สุดซอย) หมูท่ี ่3 หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่น้อยกวา่ งบเทศบาล หมูท่ี ่3

484.00 ตารางเมตร รายละเอยีด ตามแบบ
มาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท1-01

22 โครงการปรับปรุงเปล่ียนท่อส่งน้ า ขนาด PVC ø 8 นิว้ ชนิดบานหวั 646,000 ซอยหลุมถา่น 2 กองช่าง
ซอยหลุมถา่น 2 หมูท่ี ่4 ความหนา 8.5 ชั้น ยาว 540.00 เมตร งบเทศบาล หมูท่ี ่4

รายละเอยีดตามแบบแปลน ตามทีเ่ทศบาล
ต าบลบางนอน ก าหนด

23 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร ยาว 194.00  1,073,000 ซอยทรายทอง หมูท่ี ่1 กองช่าง
เสริมเหล็กแบบรางปิดฝาตะแกรงเหล็ก เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร งบเทศบาล
ซอยทรายทอง หมูท่ี ่1 รายละเอยีดตามแบบแปลน ตามทีเ่ทศบาล

ต าบลบางนอน ก าหนด

24 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร ยาว 210.00  767,000 ซอยบางนอนใน-นายัง 4 กองช่าง
เสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางว ี เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร งบเทศบาล (แม่หัด) หมูท่ี ่1
ซอยบางนอนใน-นายงั 4 (แม่หดั) หมูท่ี ่1 รายละเอยีดตามแบบแปลน ตามทีเ่ทศบาล

ต าบลบางนอน ก าหนด

7

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร ยาว 110.00  405,000 ซอยบางนนอใน-นายัง 3 กองช่าง
เสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางว ี เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร งบเทศบาล (บ่อนไก)่ หมูท่ี ่1
ซอยบางนอนใน-นายงั 3 (บ่อนไก่) รายละเอยีดตามแบบแปลน ตามทีเ่ทศบาล
หมูท่ี ่ 1 ต าบลบางนอน ก าหนด

26 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร ยาว 32.00  121,000 ซอยโยธาพฒันา 2 กองช่าง
เสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางว ี เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร งบเทศบาล (แยกบ้านยายต๋ิว)
ซอยโยธาพฒันา 2 (แยกบ้านยายต๋ิว) รายละเอยีดตามแบบแปลน ตามทีเ่ทศบาล หมูท่ี ่2
หมูท่ี ่2 ต าบลบางนอน ก าหนด

27 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร ยาว 50.00  187,000 ซอยลัดดา (แยกขวา) กองช่าง
เสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางว ี เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร งบเทศบาล หมูท่ี ่2
ซอยลัดดา (แยกขวา) หมูท่ี ่2 รายละเอยีดตามแบบแปลน ตามทีเ่ทศบาล

ต าบลบางนอน ก าหนด

28 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร ยาว 84.00  309,000 ซอยเมืองทอง (แยกขวา) กองช่าง
เสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร งบเทศบาล หมูท่ี ่2
ซอยเมืองทอง (แยกขวา 1) หมูท่ี ่2 รายละเอยีดตามแบบแปลน ตามทีเ่ทศบาล

ต าบลบางนอน ก าหนด

8

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร ยาว 392.00  1,425,000 ซอยหมูบ่้านระนองฮิลล์ กองช่าง
เสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร งบเทศบาล (แยกเข้าซอยท1,2,3)
ซอยหมูบ่้านระนองฮิลล์  (แยกเขา้ซอย 1, รายละเอยีดตามแบบแปลน ตามทีเ่ทศบาล หมูท่ี ่3
2,3) หมูท่ี ่3 ต าบลบางนอน ก าหนด

30 โครงการกอ่สร้างฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร ยาว 157.00  499,000 ซอยมิตซู (สุดซอย) กองช่าง
ปิดรางระบายน้ า ซอยมิตซู (สุดซอย) เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน ตามที่ งบเทศบาล หมูท่ี ่3
หมูท่ี ่3 เทศบาลต าบลบางนอน ก าหนด

31 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร ยาว 316.00  1,153,000 ซอยหมูบ่้านระนองฮิลล์ กองช่าง
เสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางว ี เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร งบเทศบาล (ซอยขวางกลางหมูบ่้าน)
ซอยหมูบ่้านระนองฮิลล์ รายละเอยีดตามแบบแปลน ตามทีเ่ทศบาล หมูท่ี ่3

(ซอยขวางกลางหมูบ่้าน) หมูท่ี ่3 ต าบลบางนอน ก าหนด

9

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -งานกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 10,300,000 ซอยหมูบ่้านระนองฮิลล์ กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวา้ง 8.00 เมตร ความยาว งบอบจ.ระนอง หมูท่ี ่3

(ซอยหมูบ่้านระนองฮิลล์) หมูท่ี ่3 404.00 เมตร และขนาดความกวา้ง
ต าบลบางนอน อ าเภอเมืองระนอง 5.00 เมตร ความยาว 153.00 เมตร
จงัหวดัระนอง ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมกนัไม่

น้อยกวา่ 3,997.00 ตารางเมตร

พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกวา้งภายใน 0.80 เมตร
ความลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร ความยาว
788.00 เมตร และขนาดความกวา้งภายใน
0.60 เมตร ความลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร
ความยาว 316.00 เมตร 
รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานกอ่สร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ท1-01 , รายละเอยีด
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลต าบลบางนอน
ก าหนด

10

แบบ ผด.02/1

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร)์
ล าดบั

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน 17,000.00 ส านักงานเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้) (จอภาพภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้)
จ านวน 1 เคร่ือง
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CUP) มีหน่วย 

ความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกนัขนาดไม่น้อย

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 

 ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่

4 GB

 - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA

หรือดีกวา่ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 1 TB
หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความ
จ ุไม่น้อยกวา่  250 GBจุ ไม่น้อยกวา่  250 GB จ านวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW  หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0

หรือดีกวา่ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

 - มีแป้นพมิพแ์ละเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้

จ านวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563)

11

พ.ศ. ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63

แบบ ผด.03

บญัชคีรุภณัฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง



1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร)์
ล าดบั

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒ จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ - จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA    2,500.00 ส านักงานเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 1 ตัว
 - มีก าลังไฟฟา้ด้านนอก
ไม่น้อยกวา่ 800 VA (480
 Watts)
 - สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกวา่  15 นาที
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563)

3 จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ - จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 8,900.00 ส านักงานเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาที)
จ านวน 1 เคร่ือง
-มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่
1,200X1,200 dpi
-มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ
A4 ไม่น้อยกวา่ 28 หน้าต่อนาที (ppm)  
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พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แบบ ผด.03

บญัชคีรุภณัฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



1. แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร)์
ล าดบั

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ - จัดซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ Multifunction เลเซอร์ 30,000.00 ส านักงานเทศบาลฯ ส านักปลัด

หรือ LED สี จ านวน 2 เคร่ือง
- เป็นอปุกรณ์ทีม่ีความสามารถ

เป็น Printer, Copier และ Scaner
ภายในเคร่ืองเดียวกนั
 - มีความละเอยีดในการพมิพ์
ไม่น้อยกวา่ 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพมิพข์าวด า

ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพมิพสี์ ส าหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกวา่ 18 หน้า ต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย
กวา่ 256 MB
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พ.ศ. ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.๒๕63

แบบ ผด.03

บญัชคีรุภณัฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง



2. แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป (ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน)
ล าดบั

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือเก้าอี้พนักงาน - จดัซ้ือเกา้อี้พนักงาน จ านวน 1 ตัว 4,500.00 ส านักงานเทศบาลฯ ส านักปลัด
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พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.03

บญัชคีรุภณัฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ



3. แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร)์
ล าดบั

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 132,000.00 ส านักงานเทศบาลฯ กองคลัง

ประมวลผล แบบที ่1 งานประมวลผล แบบที ่1

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้
จ านวน 6 ชุด
(รายละเอยีดตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์)

๒ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า - จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 13,000.00 ส านักงานเทศบาลฯ กองคลัง
(18 หน้า/นาที) จ านวน 5 ตัว
(รายละเอยีดตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์)

๓ จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction - จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 9,000.00 ส านักงานเทศบาลฯ กองคลัง
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 ตัว

(รายละเอยีดตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์)

๔ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ - จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 29,000.00 ส านักงานเทศบาลฯ กองคลัง
ขนาด 1 KVA จ านวน 5 ตัว
(รายละเอยีดตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์)
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แบบ ผด.03

บญัชคีรุภณัฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



3. แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร)์
ล าดบั

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เช็ค - จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ช็ค จ านวน 1 เคร่ือง 35,000.00 ส านักงานเทศบาลฯ กองคลัง

- ระบบการพมิพ:์ หวัพมิพส์ามารถปรับประดับ
ความ บาง/หนา ของสมุดคู่ฝากอยา่งอตัโนมัติ
(Automatic Gap Adjustment) 
-จ านวนหวัพมิพ ์: 24 เขม็พมิพ์
-ความเร็วในการพมิพ ์: มีความเร็ว
ในการพมิพสู์งสุด 580 ตัวอกัษร/วนิาที
-ขนาดตัวอกัษรต่อนิว้:5,6,7.5 ,
8.5,10,12,15,16.6,17.1,20
,24 CPI
-ระบบการ Setup เคร่ืองพมิพ:์ การ
Setup printer SP40 plus
เป็นแบบ Optical Mark Reading
-ทางเขา้กระดาษ : สามารถวางสมุด

ทีช่่องป้อนกระดาษตรงต าแหน่งไหน
กไ็ด้ (Auto Aliqnment)
-ความละเอยีดในการพมิพ ์: 
Graphic 360x360 dpi 

ชุดค าส่ัง (EMULATIONS) :

Emulations IBM ® Personal 

Printer 2390+, Proprinter 

XL24E, Proprinter XL24EAGM
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แบบ ผด.03

บญัชคีรุภณัฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



3. แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร)์
ล าดบั

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
and Epson ® : LQ2550/ LQ1170

,IBM ® 4722, Olivetti ? PR40
plus/PR2/PR2845, IBM 9068 

-ความกวา้งของพืน้ทีก่ารพมิพ์: 94
Characters at 10 CPI 
- ระบบต่อเชื่อม (มาตรฐาน) : 
RS232 serial, IEEE1284 
parallel, (Automatic Interfa ce 
Switching) USB 2.0 
- อายหุวัพมิพ์: พมิพ ์400 - 1000 
ล้านตัวอกัษร 
-ความหนาของกระดาษ:สูงสุดถงึ 2.0 มม.

-จ านวนส าเนา: (ต้นฉบับ+ส าเนา 6 ฉบับ)
- อายผุ้าหมึก : 10 ล้านตัวอกัษร
- ระดับเสียงการพมิพ:์ 54 dBA
(สืบราคาจากท้องตลาด)
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แบบ ผด.03

บญัชคีรุภณัฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



4. แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง (ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน)
ล าดบั

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน - จดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 12 ตู้ 66,000.00 ส านักงานเทศบาลฯ กองคลัง

(รายละเอยีดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

2 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร - จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสาร จ านวน 1 ตู้ 8,000.00 ส านักงานเทศบาลฯ กองคลัง
(สืบราคาจากท้องตลาด)

3 จัดซ้ือโต๊ะท างาน - จดัซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 4 ตัว 20,700.00 ส านักงานเทศบาลฯ กองคลัง
(สืบราคาจากท้องตลาด)

4 จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน - จดัซ้ือเกา้อี้ท างาน จ านวน  15 ตัว 67,500.00 ส านักงานเทศบาลฯ กองคลัง
(สืบราคาจากท้องตลาด)

5 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล - จดัซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสาร 120,000.00 ส านักงานเทศบาลฯ กองคลัง
(ขาว-ด า) ระบบดิจติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว

30 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง
(รายละเอยีดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)
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บญัชคีรุภณัฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่1)

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.03




























































