
 
 

 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
 ประจ าปี 2564 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลช าราก 
อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักปลดัเทศบาล 





หลักการและเหตุผล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
********************* 

  เทศบาลต าบลช าราก มีภารกิจส าคัญและอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น และได้มีการจัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว นั้น 
  เนื่องจาก เทศบาลต าบลช าราก มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
นโยบายรัฐบาล ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท า
งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  
จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564  
  โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ย วกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิน่ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาดังกล่าว 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ และเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลช ารากจึงได้ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 
 

                                              เทศบาลต าบลช าราก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลช าราก  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ 
                                ที่เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลช ารากที่ 1 ช ารากเมืองน่าอยู่ 
          1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรั้วด้านหลัง
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีรั้วกัน บริเวณ
อาคารที่ได้มาตรฐาน 
และเป็นการป้องกัน
อันตราย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ก่อสร้างรั้วด้านหลัง
ส านักงาน ยาว 100 
เมตร สูง 1.75 เมตร 

- - - - 300,000 จ านวนรั้ว 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

เทศบาลมีรั้วกั้น 
บริเวณอาคาร 
ทีม่ีมาตรฐาน 
สามารถป้องกัน 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถบริเวณเทศบาลต าบล
ช าราก 

เพ่ือให้มีสถานทีจ่อดรถ 
เพียงพอและเป็น
ระเบียบ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
กว้าง 6 ยาว 200 
เมตร 

- - - - 600,000 มีสถานที่จอด
รถ เพ่ิมขึ้น  
จ านวน  
1 แห่ง 

มีสถานที่จอด รถที่
เพียงพอ และเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

หน้าที่ 1 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการต่อเติมหลังคา
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือใช้พื้นที่ในการจัด
กิจกรรม และส าหรับ
เป็นพื้นที่ท่ีผู้ปกครอง
มารับเด็กนักเรียน 

ต่อเติมหลังคา      
หน้าศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก 

- - - - 500,000 จ านวนหลังคา
ที่ต่อเติม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีพ้ืนที่ใช้สอย 
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

4 ก่อสร้างป้ายหน้า
ส านักงานเทศบาล 
 

เพ่ือให้หน่วยงานมีป้าย
ชื่อที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 

ป้าย ขนาด สูง 2.50
เมตร ยาว 6.00 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลนทีเ่ทศบาล
ก าหนด) 

- - - - 400,000 มีป้ายชื่อได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
ป้าย 

เพ่ือให้ประชาชน
ทราบว่าเป็น
หน่วยงานใด 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาล
ก าหนด) 

- - - - 500,000 อาคาร
ส านักงาน 

มีสถานที่ปฏิบัติงาน
เพียงพอ 
 
 

กองช่าง 

 

 
 

 

 

หน้าที่ 2 
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รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลช าราก  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ 
                                ที่เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลช ารากที่ 1 ช ารากเมืองน่าอยู่ 
          1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอ่าง 
เก็บน้ าเขาบรรทัด 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2  
และ หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ส าหรับ
การเกษตรช่วงฤดูแล้ง 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
เขาบรรทัด 

- - - - 300,000,000 อ่างเก็บน้ า 
1 แห่ง 

มีสถานที่กักเก็บน้ า
ประชาชนในเขต
ต าบลช าราก มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค-
บริโภค และท า
การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

 

 

 

หน้าที่ 3 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ 
                                ที่เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลช ารากที่ 1 ช ารากเมืองน่าอยู่ 
            1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างฝาย
ห้วงกะทะ  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้มีแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ส าหรับ
การเกษตรช่วงฤดูแล้ง 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

ก่อสร้างฝายห้วงกะทะ - - - - 100,000,000 ฝายเก็บน้ า 
1 แห่ง 

มีสถานที่กักเก็บน้ า
ประชาชนในเขต
ต าบลช าราก มีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค และท า
การเกษตรตลอดปี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 4 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลช าราก 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากรากฐานการท่องเที่ยว การเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ 
                                ที่เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลช ารากที่ 1 ช ารากเมืองน่าอยู่ 
            1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายลากซุง ตร.ถ.60061 
ต าบลช าราก อ าเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด  
หมู่ที่ 5 

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,400.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร 
หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 7,000.00 
ตารางเมตร 

- - - - 4,347,000 การสัญจร
ไป-มา 
สะดวกขึ้น 
ร้อยละ 90  

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคม
และขนส่ง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02/1 

หน้าที่ 5 



บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลช าราก  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ส าหรับรับแขก จัดซื้อโซฟารับแขกพร้อม 
โต๊ะกลาง จ านวน 2 ชุด 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

- - - - 60,000 
งบท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

2. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 2 เครื่อง 
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT) 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

44,000 
งบท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

3. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
หรือ LED สี ชนิด Network  
แบบที่ 1 จ านวน 2 เครื่อง
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT) 

- - - - 20,000 
งบท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.03 
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--- 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านัก เพ่ือให้มีรถยนต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานและ
ติดต่อราชการ  
อย่างเพียงพอ 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  
1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครภุัณฑ์) 

- - - - 1,092,000 
งบท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

5. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ 
แยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
ขนาด 18,000 บีทียู 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครภุัณฑ์) 

- - - - 
 

27,800 
งบท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

6. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑไ์ฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือใช้ในการจัดประชุม
และเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างานและการให้บริการ
ใช้ห้องประชุมของ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้ดียิ่งขึ้น 

1.จัดซื้อชุดไมค์ห้องประชุม  
จ านวน 1 ชุด  
2.จัดซื้อไมค์ลอย จ านวน 2 ชุด 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

- 
 
- 

150,000 
 

10,000 
งบท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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--- 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในห้องประชุม จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

- - - - 8,400 
งบท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

8. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือใช้ในการจัดประชุม
และเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างานและการให้บริการ
ใช้ห้องประชุมของ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้ดียิ่งขึ้น 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เครื่อง 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

- - - - 33,600 
งบท้องถิ่น 

 
 

 

ส านักปลัด 
 

 

9. แผนงาน
สาธารณสุข 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือใช้ในการตัดหญ้า
บริเวณอาคารส านักงาน
และท่ีสาธารณประโยชน์ 

จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบ 
ข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

- - - - 19,000 
งบท้องถิ่น 

กอง
สาธารณสุข 

10. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือใช้ส าหรับเก็บภาพ
กิจกรรมต่างๆ ของงาน
ราชการ 

จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
16 ล้านพิกเซล จ านวน  
1 เครื่อง 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

- - - - 35,000 
งบท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

8 



---- 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือเฝ้าระวังและรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดความละเอียด 5 
Megapixel จ านวน 7 ตัว 
พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ และ 
ค่าติดตั้ง 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

- - - - 101,500 
งบท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

12 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT) 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

22,000 
งบท้องถิ่น 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 2  ตัว 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 

- - - - 7,000 
งบท้องถิ่น 

กองคลัง 

14 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
(มอก.) ใช้จัดเก็บเอกสาร 
ทางราชการ จ านวน 3 ตู้ 
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT) 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

16,500 
งบท้องถิ่น 

กองคลัง 

15 แผนงานบริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด  
1 kVA จ านวน 6 เครื่อง 
(จัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT) 

- - - - 34,800 
งบท้องถิ่น 

กองคลัง 

16 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 
1 ชุด (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง

และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT) 

- - - - 30,000 
งบท้องถิ่น 

กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า มีก าลัง 
ไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
1kVA (600 Watts)  
จ านวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตาม

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวง ICT) 

- - - - 11,600 
งบท้องถิ่น 

กองช่าง 

18 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

เก้าอ้ีท างานแบบพนักพิง  
ไม่มีล้อเลื่อน ปรับระดับไม่ได้ 
จ านวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์) 

- - - - 4,000 
งบท้องถิ่น 

กองช่าง 

19 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้เครื่องส าหรับ 
ท าน้ าร้อนน้ าเย็น  
ไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่
และบริการประชาชน 

เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 

- - - - 5,000 
งบท้องถิ่น 

กองช่าง 
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