




บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาที่มีการแก้ไข



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานวันขึน้ปใีหม่ เพื่อเปน็การฟื้นฟูอนรัุกษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
อนัดีงานใหเ้ปน็มรดกสืบ
ต่อไป

จัดกจิกรรมท าบญุตักบาตร
ข้าวสารอหารแหง้ 1 กจิกรรม

         40,000          40,000          40,000          40,000 จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรม

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอนัดีงามมี
การสืบทอดรักษาไว้
ใหค้งอยู่

ส านกัการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

2 กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 
12 หอ้งเรียน แบบเสาเข็ม
เจาะ โรงเรียนเทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส (ท.3)

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการเรียนการสอน
 เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึน้

กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 
หอ้งเรียน  จ านวน  1  หลัง 
รายละเอยีดตามแบบกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
และแบบแปลนเทศบาลที่แกไ้ข
เปล่ียนแปลง

   13,700,000 อาคารเรียนที่
กอ่สร้าง จ านวน 
1 หลัง

อาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนกัเรียน

ท.3

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) แก้ไข ครั้งที ่2  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่1



บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์ที่มีการแก้ไข



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ านวน 1 เคร่ือง

2,800             ส านักปลัดเทศบาล
งานสารบรรณ

2 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จ านวน 1 คัน

575,000          575,000          575,000          575,000          งานเทศกิจ

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 2 
เคร่ือง

42,000            42,000            42,000            42,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ือง MacBook Air จ านวน 1 
เคร่ือง

39,000            39,000            39,000            39,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยีฯ

5 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ถังน  าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 2,500 ลิตร จ านวน 6 ถัง

58,800            58,800            ส านักการช่าง

6 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

7,500,000        7,500,000        7,500,000        7,500,000        ส านักการช่าง

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ถังน  า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 1,500 ลิตร จ านวน 2 ใบ

13,600            ท.1

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั น
ประถมศึกษา จ านวน 30 ชุด/ปี

146,400          146,400          146,400          ท.1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข ครัง้ที ่2 ปี พ.ศ.2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.08

หนา้ที ่2



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข ครัง้ที ่2 ปี พ.ศ.2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.08

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะและเก้าอี รับประทาน
อาหารส าหรับเด็กอนุบาล

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั น
อนุบาล จ านวน 20 ชุด/ปี

91,600            91,600            ท.5

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั น
ประถมศึกษา จ านวน 30 ชุด/ปี

135,000          146,400          146,400          146,400          ท.6

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั น
มัธยมศึกษา จ านวน 40 ชุด/ปี

188,000          204,000          204,000          204,000          ท.6

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั น
ประถมศึกษา จ านวน 30 ชุด/ปี

146,400          146,400          146,400          ท.7

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั น
มัธยมศึกษา จ านวน 40 ชุด/ปี

204,000          204,000          204,000          ท.7

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ถังน  าแบบไฟเบอร์กลาสขนาด
ความจุ 1,500 ลิตร จ านวน 4 
ใบ/ปี

27,200            27,200            27,200            ท.7

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั น
ประถมศึกษา จ านวน 20 ชุด/ปี

97,600            97,600            97,600            ท.8

หนา้ที ่3



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข ครัง้ที ่2 ปี พ.ศ.2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.08

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและช่วยส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก

ผ้าม่านกันรังสียูวีพร้อมอุปกรณ์ 
รวมติดตั ง  ขนาด  1.60 ม. x 
1.70 ม. จ านวน 8 ช่อง , ขนาด 
2.60 ม. x  1.70 ม. จ านวน 4 
ช่อง

68,000            ศพด.ร.ร.ท.2

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี  4 ที่นั่ง ระดับ
อนุบาล  จ านวน 5 ชุด/ปี

22,900            22,900            22,900            ศพด.ร.ร.ท.4

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 1 
ตู้/ปี

8,000             8,000             ศพด.ร.ร.ท.7

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้ 16,000            ศพด.ร.ร.ท.8

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี นักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 100 ชุด/ปี

130,000          158,000          158,000          158,000          ท.3

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี นักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 100 ชุด/ปี

140,000          168,000          168,000          168,000          ท.3

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี นักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษา  จ านวน 100 ชุด/ปี

168,000          168,000          ท.4

หนา้ที ่4



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข ครัง้ที ่2 ปี พ.ศ.2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.08

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีโต๊ะเก้าอี เพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน

โต๊ะพร้อมเก้าอี นักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษา  (พลาสติก) จ านวน 
100 ชุด/ปี

188,000          188,000          ท.5

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีโต๊ะเก้าอี เพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน

โต๊ะพร้อมเก้าอี นักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 100 ชุด/ปี

158,000          158,000          158,000          ท.6

25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี นักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 100 ชุด/ปี

168,000          168,000          168,000          ท.6

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี นักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 150 ชุด/ปี

237,000          237,000          ท.7

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี  4ที่นั่ง ระดับ
อนุบาล  จ านวน 20 ชุด/ปี

91,600            91,600            91,600            ท.7

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

30,300            ท.1

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  
ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล  
จ านวน  1  กล้อง

19,300            ท.3

หนา้ที ่5



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข ครัง้ที ่2 ปี พ.ศ.2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.08

30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด  40 
นิ ว จ านวน 6 เคร่ือง/ปี

78,600            78,600            ท.4

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

30,300            ท.4

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้าน
พิกเซลพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 
ตัว

13,600            ท.5

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

เคร่ืองมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA  3,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

30,300            30,300            ท.5

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จ านวน 2 เคร่ือง/ปี

60,600            60,600            60,600            ท.6

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด  32 
นิ ว จ านวน 1 เคร่ือง

10,300            ศพด.ร.ร.ท.1

หนา้ที ่6



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข ครัง้ที ่2 ปี พ.ศ.2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.08

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด  40 
นิ ว จ านวน 1 เคร่ือง

13,100            ศพด.ร.ร.ท.4

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด  55 
นิ ว จ านวน 1 เคร่ือง

23,200            ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

38 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด  40 
นิ ว จ านวน 3 เคร่ือง

39,300            ศพด.ทน.นว.

39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองพิมพ์
เอกสารด้านส านักงานของ
หน่วยศึกษานิเทศก์

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 5 
เคร่ือง

39,500            ส านักการศึกษา

40 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ส ารองไฟฟ้าให้กับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ านวน 5 เคร่ือง

12,500            ส านักการศึกษา

41 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 
เคร่ือง

7,900             ท.1

42 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เคร่ือง

2,600             ท.3

หนา้ที ่7



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข ครัง้ที ่2 ปี พ.ศ.2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.08

43 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ ว) จ านวน 35 ชุด

416,000          48,000            48,000            48,000            ท.3

44 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ ว ) จ านวน  1 
ชุด/ ปี

22,000            22,000            ท.3

45 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ ว ) จ านวน  3 
ชุด/ ปี

66,000            66,000            ท.4

46 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED 
ขาวด า แบบ Network แบบที่ 2 
(33หน้า/นาที) จ านวน  2 
เคร่ือง/ปี

30,000            30,000            30,000            ท.5

47 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน 1 
เคร่ือง

7,900             ศพด.ร.ร.ท.1

48 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน 1 
เคร่ือง

7,900             ศพด.ทน.นว.

49 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16
ล้านพิกเซล  จ านวน 1 กล้อง

13,600            13,600            13,600            13,600            ศูนย์บริการ
สาธารณสุข3

หนา้ที ่8



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครนครสวรรค์

แก้ไข ครัง้ที ่2 ปี พ.ศ.2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.08

50 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายภาพนิง่ระบบดิจิตอล
 16 ล้านพิกเซล จ านวน 2 
เคร่ือง

18,000            18,000            18,000            18,000            กองสวัสดิการสังคม

51 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

คีย์บอร์ด จ านวน 1 เคร่ือง 22,000            22,000            22,000            22,000            กองสวัสดิการสังคม

52 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) จ านวน 1 
เคร่ือง

22,000            22,000            22,000            22,000            หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

53 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ านวน 1 เคร่ือง

2,500             2,500             2,500             2,500             หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

หนา้ที ่9



บัญชีรายละเอียดแนบท้าย



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

1 จดังานขึ้นปใีหม่ จัดงำนวันขึ้นปใีหม่ เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนของชื่อ
โครงการ

ส านักการศึกษา การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

2 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หอ้งเรียน 
แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส (ท.3) งบประมาณ 
13,700,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 ฉบบัเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงคร้ัง
ที่ 2 พ.ศ.2561 (ผ.01) หน้าที่ 17 ล าดับที่ 2

ก่อสร้ำงอำคำรเรียน 4 ชั้น 12 หอ้งเรียน
 แบบเสำเข็มเจำะ โรงเรียนเทศบำลวัด
พรหมจริยำวำส (ท.3) งบประมำณ 
13,700,000 บำท

เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนของชื่อ
โครงการ

ท.3 การศึกษา

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 880 VA จ านวน
 1 เคร่ือง งบประมาณ 2,300 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 ฉบบัเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงคร้ัง
ที่ 2 พ.ศ.2561 (ผ.08) หน้าที่ 20 ล าดับที่ 5

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 
จ ำนวน 1 เครื่อง งบประมำณ 2,800 บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส านักปลัดเทศบาล
งานเสารบรรณ

บริหารงานทั่วไป

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 10



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

4 รถบรรทกุ(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400   ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา จ านวน 1 
คัน งบประมาณ 555,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 24

รถบรรทกุ(ดีเซล)ขนำด 1 ตันปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดำ จ ำนวน 1
 คัน งบประมำณ 575,000 บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคมพุทธศักราช 2561
 ของส านักงบประมาณ

ส านักปลัดเทศบาล
งานเทศกิจ

การรักษาความสงบ
ภายใน

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต จ านวน 2 
เคร่ือง งบประมาณ 38,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 80

เครื่องคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต จ ำนวน 2 
เครื่อง งบประมำณ 42,000 บำท
ป ี2561-2564

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กองวิชาการและแผนงาน
งานเทศโนโลยสีารสนเทศ

บริหารงานทั่วไป

6 เคร่ือง MacBook Air จ านวน 2 เคร่ือง 
งบประมาณ 39,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 104

เครื่อง MacBook Air จ ำนวน 1 เครื่อง 
งบประมำณ 39,000 บำท

เพื่อใหส้อดคล้องกับเปา้หมายที่จะ
ด าเนินการ

กองวิชาการและแผนงาน
งานเทศโนโลยสีารสนเทศ

บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ 11



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

7 ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ
2,500 ลิตร จ านวน 6 ถัง  งบประมาณ 
65,400 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 127

ถังน้ ำแบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 
2,500 ลิตร จ ำนวน 6 ถัง  งบประมำณ 
58,800 บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคมพุทธศักราช 2561
 ของส านักงบประมาณ

ส านักการช่าง อุตสาหกรรมและ
การโยธา

8 ครุภณัฑ์กำรเกษตร
รถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน งบประมาณ 7,500,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 141

ครุภณัฑ์ก่อสร้ำง
รถเกลี่ยดิน ขนำด 150 แรงม้ำ 
จ ำนวน 1 คัน งบประมำณ 7,500,000 
บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับร่ายจา่ยงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปขีอง อปท.

ส านักการช่าง อุตสาหกรรมและ
การโยธา

9 ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ
1,500 ลิตร จ านวน 2 ใบ  งบประมาณ 
15,000 บาท (งบประมาณป ี2561)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 250

ถังน้ ำ แบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 
1,500 ลิตร จ ำนวน 2 ใบ  งบประมำณ 
13,600 บำท (ปงีบประมำณ 2561)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ท.1 การศึกษา

หน้าที่ 12



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

10 ครุภณัฑ์ส านักงาน
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั้น
ประถมศึกษา จ านวน 30 ชุด/ป ี
งบประมาณ 135,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 252

ครุภณัฑ์กำรศึกษำ
โต๊ะอำหำรพร้อมม้ำน่ัง ระดับชั้น
ประถมศึกษำ จ ำนวน 30 ชุด/ป ี
งบประมำณ 146,400 บำท
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่นและ
แก้ไขประเภทครุภณัฑ์ส านักงานเปน็
ครุภณัฑ์การศึกษา

ท.1 การศึกษา

11 ครุภณัฑ์ส านักงาน
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั้นอนุบาล 
จ านวน 20 ชุด/ป ีงบประมาณ 56,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 267

ครุภณัฑ์กำรศึกษำ
โต๊ะอำหำรพร้อมม้ำน่ัง ระดับชั้นอนุบำล 
จ ำนวน 20 ชุด/ป ีงบประมำณ 91,600 
บำท 
ป ี2562 ป ี2563

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่นและ
แก้ไขประเภทครุภณัฑ์ส านักงานเปน็
ครุภณัฑ์การศึกษา

ท.5 การศึกษา

12 ครุภณัฑ์ส านักงาน
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั้น
ประถมศึกษา จ านวน 30 ชุด/ป ี
งบประมาณ 135,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 271

ครุภณัฑ์กำรศึกษำ
โต๊ะอำหำรพร้อมม้ำน่ัง ระดับชั้น
ประถมศึกษำ จ ำนวน 30 ชุด/ป ี
งบประมำณ 146,400 บำท
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่นและ
แก้ไขประเภทครุภณัฑ์ส านักงานเปน็
ครุภณัฑ์การศึกษา

ท.6 การศึกษา

หน้าที่ 13



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

13 ครุภณัฑ์ส านักงาน
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา จ านวน 40 ชุด/ป ีงบประมาณ
 188,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 272

ครุภณัฑ์กำรศึกษำ
โต๊ะอำหำรพร้อมม้ำน่ัง ระดับชั้น
มัธยมศึกษำ จ ำนวน 40 ชุด/ป ี
งบประมำณ 204,000 บำท 
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่นและ
แก้ไขประเภทครุภณัฑ์ส านักงานเปน็
ครุภณัฑ์การศึกษา

ท.6 การศึกษา

14 ครุภณัฑ์ส านักงาน
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั้น
ประถมศึกษา จ านวน 30 ชุด/ป ี
งบประมาณ 135,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 278

ครุภณัฑ์กำรศึกษำ
โต๊ะอำหำรพร้อมม้ำน่ัง ระดับชั้น
ประถมศึกษำ จ ำนวน 30 ชุด/ป ี
งบประมำณ 146,400 บำท
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่นและ
แก้ไขประเภทครุภณัฑ์ส านักงานเปน็
ครุภณัฑ์การศึกษา

ท.7 การศึกษา

15 ครุภณัฑ์ส านักงาน
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา จ านวน 40 ชุด/ป ีงบประมาณ
 188,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 279

ครุภณัฑ์กำรศึกษำ
โต๊ะอำหำรพร้อมม้ำน่ัง ระดับชั้น
มัธยมศึกษำ จ ำนวน 40 ชุด/ป ี
งบประมำณ 204,000 บำท
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่นและ
แก้ไขประเภทครุภณัฑ์ส านักงานเปน็
ครุภณัฑ์การศึกษา

ท.7 การศึกษา

หน้าที่ 14



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

16 ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจ ุ
1,500 ลิตร จ านวน 4 ใบ/ป ี งบประมาณ 
30,000 บาท (งบประมาณป ี2562=
30,000 บาท 2563,=30,000 บาท 2564=
30,000 บาท)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 284

ถังน้ ำ แบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 
1,500 ลิตร จ ำนวน 4 ใบ/ป ี 
งบประมำณ 27,200 บำท (งบประมำณปี
 2562=27,200 บำท 2563,=27,200 
บำท 2564=27,200 บำท)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ท.7 การศึกษา

17 ครุภณัฑ์ส านักงาน
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั้น
ประถมศึกษา จ านวน 20 ชุด/ปี
งบประมาณ 90,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 287

ครุภณัฑ์กำรศึกษำ
โต๊ะอำหำรพร้อมม้ำน่ัง ระดับชั้น
ประถมศึกษำ จ ำนวน 20 ชุด/ปี
งบประมำณ 97,600 บำท
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่นและ
แก้ไขประเภทครุภณัฑ์ส านักงานเปน็
ครุภณัฑ์การศึกษา

ท.8 การศึกษา

หน้าที่ 15



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

18 ครุภณัฑ์ส านักงาน
ผ้าม่านกันรังสียวูีพร้อมอุปกรณ์ รวมติดต้ัง 
 ขนาด  1.60 ม. x 1.70 ม. จ านวน 8 ช่อง
 , ขนาด 2.60 ม. x  1.70 ม. จ านวน 4 
ช่อง งบประมาณ 68,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 291

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว
ผ้าม่านกันรังสียวูีพร้อมอุปกรณ์ รวมติดต้ัง 
 ขนาด  1.60 ม. x 1.70 ม. จ านวน 8 ช่อง
 , ขนาด 2.60 ม. x  1.70 ม. จ านวน 4 
ช่อง งบประมาณ 68,000 บาท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประเภทครุภณัฑ์ ศพด. ร.ร.ท.4 การศึกษา

19 ครุภณัฑ์ส านักงาน
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง ระดับอนุบาล  
จ านวน 5 ชุด/ป ีงบประมาณ 22,500 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 298

ครุภณัฑ์กำรศึกษำ
โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ี 4 ที่น่ัง ระดับอนุบำล  
จ ำนวน 5 ชุด/ป ีงบประมำณ 22,900 
บำท
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่นและ
แก้ไขประเภทครุภณัฑ์ส านักงานเปน็
ครุภณัฑ์การศึกษา

ศพด. ร.ร.ท.4 การศึกษา

20 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 1 ตู้/ป ี
งบประมาณ 7,000 บาท (งบประมาณป ี
2561 และ 2562)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 310

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ ำนวน 1 ตู/้ป ี
งบประมำณ 8,000 บำท (งบประมำณป ี
2561 และ 2562)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ศพด. ร.ร.ท.7 การศึกษา

หน้าที่ 16



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

21 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้ 
งบประมาณ 14,000 บาท (งบประมาณป ี
2564)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 313

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ ำนวน 2 ตู้ 
งบประมำณ 16,000 บำท (งบประมำณปี
 2564)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ศพด. ร.ร.ท.8 การศึกษา

22 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 100 ชุด/ป ี
งบประมาณ 130,000 บาท 
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 321

โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีนักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษำ  จ ำนวน 100 ชุด/
ปงีบประมำณ 158,000 บำท
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่น ท.3 การศึกษา

23 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา
 จ านวน 100 ชุด/ป ีงบประมาณ 140,000
 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 322

โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีนักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษำ จ ำนวน 100 ชุด/ป ี
งบประมำณ 168,000 บำท
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่น ท.3 การศึกษา

หน้าที่ 17



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

24 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา
 จ านวน 100 ชุด/ป ีงบประมาณ 140,000
 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 323

โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีนักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษำ จ ำนวน 100 ชุด/ป ี
งบประมำณ 168,000 บำท
ป ี2562 ป ี2563

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่น ท.4 การศึกษา

25 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา 
(พลาสติก) จ านวน 100 ชุด/ป ีงบประมาณ
 168,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 324

โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีนักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษำ (พลำสติก) จ ำนวน 100 
ชุด/ป ีงบประมำณ 188,000 บำท
ป ี2562 ป ี2563

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่น ท.5 การศึกษา

26 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 100 ชุด/ป ี
งบประมาณ 130,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 325

โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีนักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษำ จ ำนวน 100 ชุด/ป ี
งบประมำณ 158,000 บำท
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่น ท.6 การศึกษา

หน้าที่ 18



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

27 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน  ระดับมัธยมศึกษา
 จ านวน 100 ชุด/ป ี งบประมาณ 140,000
 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 326

โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีนักเรียน  ระดับ
มัธยมศึกษำ จ ำนวน 100 ชุด/ป ี 
งบประมำณ 168,000 บำท
ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่น ท.6 การศึกษา

28 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 150 ชุด/ป ี
งบประมาณ 195,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 327

โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีนักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษำ  จ ำนวน 150 ชุด/ป ี
งบประมำณ 237,000 บำท
ป ี2561 ป ี2563

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่น ท.7 การศึกษา

29 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4ที่นั่ง ระดับอนุบาล  
จ านวน 20 ชุด/ป ีประถมศึกษา  จ านวน 
150 ชุด/ป ีงบประมาณ 90,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 328

โต๊ะพร้อมเก้ำอ้ี 4ที่น่ัง ระดับอนุบำล  
จ ำนวน 20 ชุด/ป ีประถมศึกษำ  จ ำนวน
 150 ชุด/ป ีงบประมำณ 91,600 บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามราคาทอ้งถิ่น ท.7 การศึกษา

หน้าที่ 19



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

30 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจค็เตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 1 
เคร่ือง  งบประมาณ 36,000 บาท 
(งบประมาณป ี2561)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 343

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA
 ขนำด 3,500 ANSI Lumens จ ำนวน 1
 เครื่อง  งบประมำณ 30,300 บำท 
(งบประมำณป ี2561)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ท.1 การศึกษา

31 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติอล ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซลจ านวน 1 ตัว  
งบประมาณ 14,000 บาท (งบประมาณป ี
2561)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 344

กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล ควำม
ละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล จ ำนวน 1 ตัว  
งบประมำณ 19,300 บำท (งบประมำณปี
 2561)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ท.3 การศึกษา

32 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ความ
ละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล 
ขนาด 40 นิ้ว จ าวน 6 เคร่ือง/ป ี
(งบประมาณป ี2562= 90,000 บาท , 
2563 = 90,000 บาท)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 346

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ควำมละเอียดจอภำพ 1920X1080 พิก
เซล ขนำด 40 น้ิว จ ำวน 6 เครื่อง/ป ี
(งบประมำณป ี2562= 78,600 บำท , 
2563 = 78,600 บำท)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ท.4 การศึกษา

หน้าที่ 20



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

33 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจค็เตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 1 
เคร่ือง  งบประมาณ 36,000 บาท 
(งบประมาณป ี2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 347

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA
 ขนำด 3,500 ANSI Lumens จ ำนวน 1
 เครื่อง  งบประมำณ 30,300 บำท 
(งบประมำณป ี2563)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ท.4 การศึกษา

34 กล้องถ่ายภาพภาพนิ่ง ระบบดิจติอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 ตัว  งบประมาณ 9,000 บาท 
(งบประมาณป ี2562)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 349

กล้องถ่ำยภำพ ระบบดิจิตอล ควำม
ละเอียด 16 ล้ำนพิกเซล จ ำนวน 1 ตัว  
งบประมำณ 13,600 บำท (งบประมำณปี
 2562)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ท.5 การศึกษา

35 เคร่ืองมัลติมีเดีย โปรเจค็เตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 1 
เคร่ือง/ป ี งบประมาณ 36,000 บาท/ปี
(งบประมาณป ี2563, 2564)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 351

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA
 ขนำด 3,500 ANSI Lumens จ ำนวน 1
 เครื่อง/ป ี งบประมำณ 30,300 บำท/ปี
(งบประมำณป ี2563, 2564)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ท.5 การศึกษา

หน้าที่ 21



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

36 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจค็เตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 2 
เคร่ือง/ป ี งบประมาณ 72,000 บาท/ป ี
(งบประมาณป ี2562,2563, 2564, )
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 352

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA
 ขนำด 3,500 ANSI Lumens จ ำนวน 2
 เครื่อง/ป ี งบประมำณ 60,600 บำท/ปี
(งบประมำณป ี2562,2563, 2564)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ท.6 การศึกษา

37 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ
 13,000 บาท (งบประมาณป ี2562)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 353

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ควำมละเอียดจอภำพ 1920x1080 พิก
เซล ขนำด 32 น้ิว จ ำนวน 1 เครื่อง 
งบประมำณ 10,300 บำท (งบประมำณปี
 2562)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ศพด.  ร.ร.ท.1 การศึกษา

หน้าที่ 22



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

38 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 
ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ
 15,000 บาท (งบประมาณป ี2563)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 354

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ควำมละเอียดจอภำพ 1920x1080 พิก
เซล ขนำด 40 น้ิว จ ำนวน 1 เครื่อง 
งบประมำณ 13,100 บำท (งบประมำณปี
 2563)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ศพด.  ร.ร.ท.4 การศึกษา

39 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 
ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ
 30,000 บาท (งบประมาณป ี2561)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 356

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ควำมละเอียดจอภำพ 1920x1080 พิก
เซล ขนำด 55 น้ิว จ ำนวน 1 เครื่อง 
งบประมำณ 23,200 บำท (งบประมำณปี
 2561)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ศพด.วัดพรหมจริยาวาส การศึกษา

หน้าที่ 23



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

40 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 
ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง งบประมาณ
 45,000 บาท (งบประมาณป ี2562)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 357

โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ควำมละเอียดจอภำพ 1920x1080 พิก
เซล ขนำด 40 น้ิว จ ำนวน 3 เครื่อง 
งบประมำณ 39,300 บำท (งบประมำณปี
 2562)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ศพด.  ทน.นว. การศึกษา

41 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึก 
(Inkjet) จ านวน 5 เคร่ือง งบประมาณ 
38,500 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 381

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จ ำนวน 5 เครื่อง 
งบประมำณ 39,500 บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส านักการศึกษา การศึกษา

42 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน
 5 เคร่ือง งบประมาณ 14,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 384

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 
จ ำนวน 5 เครื่อง งบประมำณ 12,500 
บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส านักการศึกษา การศึกษา

หน้าที่ 24



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

43 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง  งบประมาณ 
7,700 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 387

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จ ำนวน 1 เครื่อง  
งบประมำณ 7,900 บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ท.1 การศึกษา

44 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 35 
ชุด (งบประมาณป ี2561 จ านวน 26 ชุด =
 304,000 บาท งบประมาณป ี2562 
จ านวน 3ชุด = 32,000 บาทงบประมาณปี
 2563 จ านวน 3 ชุด = 32,000 บาท
งบประมาณป ี2564 จ านวน 3ชุด= 32,000
 บาท)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 392

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน
(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 35
 ชุด (งบประมำณป ี2561 จ ำนวน 26 
ชุด = 416,000 บำท ,งบประมำณป ี
2562 จ ำนวน 3 ชุด = 48,000 บำท , 
งบประมำณป ี2563 จ ำนวน 3 ชุด = 
48,000 บำทงบประมำณป ี2564 
จ ำนวน 3 ชุด = 48,000 บำท)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ท.3 การศึกษา

หน้าที่ 25



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

45 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาที)  จ านวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณ 3,300 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 396

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขำว
ด ำ (18 หน้ำ/นำท)ี  จ ำนวน 1 เครื่อง 
งบประมำณ 2,600 บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ท.3 การศึกษา

46 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักงาน(จอภาพ
ประมวลผลแบบ 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5
 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด/ป ี( งบประมาณป ี
2562= 22,000 บาทงบประมาณป ี2563 
 = 22,000 บาท)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 396

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว)  จ ำนวน 1 ชุด/ป ี
(งบประมำณป ี2562= 22,000 บำท
งบประมำณป ี2563  = 22,000 บำท)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ท.3 การศึกษา

47 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 
ชุด/ป ี( งบประมาณป ี2563= 66,000 
บาทงบประมาณป ี2564  = 66,000 บาท)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 397

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว)  จ ำนวน 3 ชุด/ป ี
(งบประมำณป ีงบประมำณป ี2563= 
66,000 บำทงบประมำณป ี2564  = 
66,000 บำท)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ท.4 การศึกษา

หน้าที่ 26



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

48 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ
 Network (33 หน้า/นาที) จ านวน จ านวน
 2 เคร่ือง/ป ี(งบประมาณป ี2561= 
30,000 บาท (งบประมาณป ี2562= 
30,000 บาทงบประมาณป ี2563= 30,000
 บาท)
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 400

เครื่องพิมพ์เลเซอร/์ชนิด LED ขำวด ำ 
แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้ำ/นำท)ี
 จ ำนวน จ ำนวน 2 เครื่อง/ป ี
(งบประมำณป ี2561= 30,000 บำท 
(งบประมำณป ี2562= 30,000 บำท
งบประมำณป ี2563= 30,000 บำท)

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ท.5 การศึกษา

49 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึก 
(Inkjet)  จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 
7,700 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 403

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จ ำนวน 1 เครื่อง 
งบประมำณ 7,900 บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ศพด. ร.ร.ท.1 การศึกษา

50 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึก 
(Inkjet)  จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 
7,700 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 409

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จ ำนวน 1 เครื่อง 
งบประมำณ 7,900 บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ศพด. ทน.นว. การศึกษา

หน้าที่ 27



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

51 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอลความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล  
จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 9,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 199

กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอลควำมละเอียด
 16 ล้ำนพิกเซล  จ ำนวน 1 ตัว 
งบประมำณ 13,600 บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ของส านักงบประมาณ

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข3 สาธารณสุข

52 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติอลความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จ านวน 4 
เคร่ือง งบประมาณ 18,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 434

กล้องถ่ำยภำพน่ิงระบบดิจิตอล 16 ล้ำน
พิกเซล จ ำนวน 2 เครื่อง งบประมำณ 
18,000 บำท

เนื่องจากมีการตัดลดเงินงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม บริหารงานทั่วไป

53 อีเลคโทน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ
 22,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัแก้ไขคร้ังที่ 1 พ.ศ.2560 
(ผ.08) ล าดับที่ 443

คีย์บอร์ด จ ำนวน 1 เครื่อง งบประมำณ 
22,000 บำท

เนื่องจากอิเลคโทนไม่มีการผลิตใช้ในปจัจบุนั กองสวัสดิการสังคม บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ 28



ล ำดับ
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(ปจัจุบนั)
รำยละเอียดในแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี

(แก้ไขใหม)่ เหตุผลกำรแก้ไข หน่วยงำน แผนงำน

บญัชีแนบทำ้ยโครงกำร / รำยกำรครุภณัฑ์ที่มีกำรขอแก้ไขแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

54 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 22,000 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ 2 ประจ าป ีพ.ศ.2561 (ผ.08) ล าดับ
ที่ 89

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 1 เครื่อง 
งบประมำณ 22,000 บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน บริหารงานทั่วไป

55 เคร่ืองสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน
 1 เคร่ือง งบประมาณ 2,800 บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561-2564 ฉบบัเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง 
คร้ังที่ 2 ประจ าป ีพ.ศ.2561 (ผ.08) ล าดับ
ที่ 91

เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 
จ ำนวน 1 เครื่อง งบประมำณ 2,800 
บำท จ ำนวน 1 เครื่อง งบประมำณ 
2,500 บำท

เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ี2561 เดือน พฤษภาคม 2561 
ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ 29
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