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คำนำ 

 
ตามที่ องค์การบริหารส่ วนตำบลละหาร ได้อนุมัติ และประกาศใช้แผน พัฒนาท้องถิ่น                

(พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แล้ว นั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นปัญหา/ความต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน     
ในเขตตำบลละหาร จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖๑ - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 4/๒๕๖4) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ 

   
       

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
        องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
                  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

เพิ่มเตมิ (ครั้งที ่๔/๒๕๖๔) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
 ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และนำมาใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
หรืองบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการทีก่ำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้อนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565) แล้ว นั้น 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตตำบลละหาร   
จึงจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖๑-256๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔/๒๕๖4) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 ประกอบกับหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0023.3/ว 1976 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ระลอกใหม่ 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้อนุมัติยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี จนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหรือคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย 
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 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 4/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕  รวม  ๕  ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 3 20,660,000 3 20,660,000 

รวม - - - - - - - - 3 20,660,000 3 20,660,000 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   5.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป - - - - - - - - 1 30,000,000 1 30,000,000 

รวม         1 30,000,000 1 30,000,000 
รวมท้ังสิ้น - - - - - - - - 4 50,660,000 4 50,660,000 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐1 1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 4/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างโครงหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์ 
บริเวณลานทางเข้าสุเหร่า
ปากคลองลำรี หมู่ที ่2 

๑. เสริมสรา้งพลานามัย 
และการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์กบัเยาวชน 
๒. เพื่อเสรมิสร้างความพึง
พอใจและการอยู่ดีมีสขุของ
ประชาชนได้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที ่
๓. เพื่อที่เด็กและประชาชน 
มีความปลอดภยัในการเล่น
กีฬาและออกกำลังกาย 

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค์  ขนาดกวา้ง 
15.00 เมตร ยาว 56.80 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 852.00 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปรายการและ
รายละเอียดทีอ่งค์การบริหาร 
ส่วนตำบลกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ ลานทางเข้า
สุเหร่าปากคลองลำรี หมู่ที ่2 
ตำบลละหาร อำเภอบางบวัทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

- - - - 7,500,000 จำนวน
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 
ร้อยละ ๗๐ 
 
  

๑. ประชาชนมีสนามเล่นกีฬา
และใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 
๒. เสริมสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชนในเขตพื้นที ่
๓. สร้างความอยู่ดีมีสุขกับ
เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญ
ให้กับประเทศต่อไป 
๔. เด็กในพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรง
และปลอดภยัในการเล่นกีฬา 

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 2. บัญชีโครงการพัฒนา 
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 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 4/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างโครงหลังคา
คลุมลานอเนกประสงค์ 
ด้านหน้าโรงเรียนอิสลาม
สัมพันธ์สาขา 2 

๑. เสริมสรา้งพลานามัยและ
การใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์กบัเยาวชน 
๒. เพื่อเสรมิสร้างความพึง
พอใจและการอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนได้มีสถานที่พักผอ่น
หย่อนใจในพื้นที ่
๓. เพื่อทีเ่ด็กและประชาชนมี
ความปลอดภยัในการเล่น
กีฬาและออกกำลังกาย 

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ ด้านหน้าโรงเรียนอิสลาม
สัมพันธ์สาขา 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
60.00 ตารางเมตร ตามแบบรูป
รายการและรายละเอียดที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ ด้านหนา้โรงเรียน
อิสลามสัมพันธ์สาขา 2 หมู่ที ่4 ตำบล
ละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

- - - - 660,000 จำนวนประชาชน 
ที่ได้รบัประโยชน์  
ร้อยละ ๗๐ 

๑. ประชาชนมีสนามเล่นกีฬาและ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 
๒. เสริมสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชนในเขตพื้นที ่
๓. สร้างความอยู่ดีมีสุขกับเยาวชน
ที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กบัประเทศ
ต่อไป 
๔. เด็กในพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรง
และปลอดภยัในการเล่นกีฬา 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 4/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่๑ : พัฒนาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูร่องรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง 
โครงหลังคาคลุม 
ลานอเนกประสงค์  
หน้าสุเหร่าแสงประทีป 

๑. เสรมิสร้างพลานามัยและการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชนก์ับเยาวชน 
๒. เพื่อเสรมิสร้างความพึงพอใจและ
การอยู่ดีมีสุขของประชาชนได้มี
สถานที่พักผอ่นหย่อนใจในพื้นที ่
๓. เพื่อที่เด็กและประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬาและออก
กำลังกาย 

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าแสงประทีป 
ขนาดกวา้ง 36.00 เมตร ยาวด้านที่ 1 
34.00 เมตร และด้านที ่2 48.00 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร 
ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  
สถานที่ดำเนินการ หน้าสุเหร่าแสงประทีป 
หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบวัทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

- - - - 12,500,000 จำนวนประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์ 
ร้อยละ ๗๐ 

๑. ประชาชนมีสนามเล่นกีฬา
และใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพตดิ 
๒. เสริมสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชนในเขตพื้นที ่
๓. สร้างความอยู่ดีมีสุขกับ
เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญ
ให้กับประเทศต่อไป 
๔. เด็กในพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรง
และปลอดภยัในการเล่นกีฬา 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - - - - - 20,660,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 4/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ : พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจ
อำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร 

เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจอำนาจหนา้ที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ละหาร 

จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ปฏิบัติราชการตามภารกิจ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ละหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ไร ่ในเขต
พื้นที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบรีุ 

- - - - 30,000,000 จำนวนที่ดินที่
จัดซื้อ 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
ละหารมีที่ดินสำหรับใชใ้นการ 
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ
อำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

รวม 1 โครงการ - - - - - - 30,000,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 4/2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔) 

  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 63,400 บาท 
- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1750 ลิตร/นาที  

(1) เปน็เครื่องสบูน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล  
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)  
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด 
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต  
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ ต้องมีครบชุด 
พร้อมที่จะใช้งานได้ (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563) 

- ติดต้ังในโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณเกาะลอย หมู่ที่ ๓ 

- - - - 63,400 กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๓ 


