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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองวิชาการและแผนงาน  

เทศบาลต าบลปากคาด 
 



ค าน า 

  โดยที่ เทศบาลต าบลปากคาดได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 และมีแก้ไขเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ถึง (ฉบับที่ 3)เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น 
  บัดนี้ ได้รับแจ้งจากส่วนราชการและประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากคาด ว่ามีความ
จ าเป็น ต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าโครงการส าหรับ พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองวิชาการและแผนงาน  
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******************************************** 
 

 หลักการ 

  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) 

 เหตุผล 

  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ที่จะมีโครงการ กิจกรรมส าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 



แบบ ผ.๐1

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3       10,729,408  

๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รวมทั้งสิ้น

๒ กำรพัฒนำดำ้นกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงานการเกษตร

2.2 แผนงานการศึกษา 3       51,191,775 3       51,306,100  3        51,460,450      

2.3 แผนงานสาธารณสุข

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมทั้งสิ้น

๓ กำรพัฒนำดำ้นกำรจัดระเบยีบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานงานรักษาความสงบภายใน

รวมทั้งสิ้น

๔ กำรพัฒนำดำ้นกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวและกำรกีฬำ

4.1 แผนงานการพาณิชย์

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมทั้งสิ้น

รวม 5 ปีป ี๒๕๖๔

งบประมำณงบประมำณ งบประมำณ

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2563

เทศบำลต ำบลปำกคำด อ ำเภอปำกคำด จังหวัดบึงกำฬ

ยุทธศำสตร์ที่

ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๓ป ี๒๕๖๒

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ

ป ี2565



แบบ ผ.๐1

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

๕ กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน

รวมทั้งสิ้น

๖ กำรพัฒนำดำ้นศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณ ีและภมูิปญัญำท้องถ่ิน

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

6.2 แนวทางการพัฒนางานด้านอนุรักษ์

       ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี

รวมทั้งสิ้น

๗ กำรพัฒนำดำ้นระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมทั้งสิ้น

๘ กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน -   -               -   -              -    -              -    -              

8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ -   -               -   -              -    -              -    -              

8.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งหมด 51,191,775 62,035,508  51,460,450      

ป ี2565

ที่ ยุทธศำสตร์

ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

เทศบำลต ำบลปำกคำด อ ำเภอปำกคำด จังหวัดบึงกำฬ

งบประมำณ งบประมำณงบประมำณ งบประมำณ งบประมำณงบประมำณ

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2563

ป ี๒๕๖๔ รวม 5 ปี







แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563  ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ัด รับผิดชอบ
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (บาท) (KPI) หลัก

51,156,775 51,271,100 51,425,450 ปลีะ 1 คร้ัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลทีค่าดว่า

จะไดร้ับ

เพือ่ด าเนินการจดั
การศึกษาตามงบประมาณ
ที่ได้รับการจดัสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ และเทศบาล

               

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                                                                                                                                          แบ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การรักษาความสงบ ความมัน่คง และพัฒนาคนสูส่ังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๒ การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

      - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  :  งานโรงเรียน, งานนิเทศน์, กิจกรรมเด็กและเยาวชน, การบริการผลิตส่ือการสอน ฯลฯ
             - งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา  : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การบริหารการศึกษา, การวางแผน และสถิติ, การเงินและบัญชี การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ ฯลฯ

เทศบาลต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวัดบึงกาฬ

๒.๒ แผนงานการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 
 ปากคาด/ศพด.  
                      
                      

      - งานระดับมัธยมศึกษา  :  งานโรงเรียน, งานนิเทศน์, กิจการนักเรียน, การบริการผลิตส่ือการสอน ฯลฯ
      - งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ   :  การศึกษานอกโรงเรียน, งานกิจกรรมนักเรียน, การนิเทศน,์ การบริการสนับสนุนการศึกษา, กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด, การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร, การศึกษาอืน่ๆ ฯลฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

สถานศึกษา
ในสังกดัมี
งบประมาณ
ในการบริหาร
จดัการศึกษา

1.โครงการเงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนเทศบาล   
ปากคาด                                            
2.โครงการเงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
วดัสวา่งอทุิศ                                       
3.ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
4.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เนตโรงเรียน
    4.1 ระบบ Asymmetric Digital 
Subscriber Line : ADSL
    4.2 ระบบ Wierless Fidelity : WiFi
 5. ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน                                             
                                                 และ
 อืน่ๆที่ได้รับการจดัสรร ฯ                        
                                                        
                                                        
           

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย    
การบริหารสถานศึกษา    
(โรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
 สังกดัเทศบาลต าบลปากคาด )





แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563  ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ัด รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (บาท) (KPI) หลัก

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

1 เพือ่ด าเนินการจดั
การศึกษาตามงบประมาณ
ที่ได้รับการจดัสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ และเทศบาล

 6. ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
 7. ค่าใช้จา่ยในการพฒันาขา้ราชการครู /
พนักงานครู ของโรงเรียนในสังกดั อปท . 
(อตัราคนละ 3,000บาท)
 8. ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองที่
จดัท าแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น              
9. ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัสวา่งอทุิศ
 10.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอ้งกนั
ยาเสพติดในสถานศึกษา
  10.1  โรงเรียนละ 15,000 บาท
  10.2 ครูแกนน าโรงเรียนละ 1 คน
  คนละ 3,000 บาท
  10.3 เจา้หน้าที่ อปท.ๆ ละ 1 คน
  คนละ 3,000 บาท
  10.4 สถานศึกษาดีเด่น 
  โรงเรียนละ 100,000 บาท
11.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมกจิกรรม          
รักการอา่นในโรงเรียนเทศบาลปากคาด
12. ค่าใช้จา่ยในการอบรมสัมมนา “การ
จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามกฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพสถานศึกษา  พ.ศ.2561”
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                            

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย    
การบริหารสถานศึกษา    
(โรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
 สังกดัเทศบาลต าบลปากคาด )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา





แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563  ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ัด รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (บาท) (KPI) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่า

จะไดร้ับ

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย    
การบริหารสถานศึกษา    
(โรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
 สังกดัเทศบาลต าบลปากคาด )

เพือ่ด าเนินการจดั
การศึกษาตามงบประมาณ
ที่ได้รับการจดัสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ และเทศบาล

    - ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
    - ระดับการศึกษาปฐมวยั
 13. ค่าใช้จา่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีา
นักเรียน อปท.
  - อปท.เจา้ภาพ รอบคัดเลือกระดับภาค 
จ านวน 5 ภาค ภาคละ 5,000,000 บาท
 14.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแขง่ขนัทักษะ   
ทางวชิาการ
  - อปท.เจา้ภาพ ระดับภาค จ านวน 5 ภาค 
ภาคละ 1,500,000 บาท
 15.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยัในโรงเรียนเทศบาล      
ปากคาด
 16.ค่าปจัจยัพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 17.ค่าใช้จา่ยในการจดังานมหกรรม
การศึกษาท้องถิน่
   - อปท.เจา้ภาพระดับประเทศ
      31,500,000 บาท
 18.ค่าใช้จา่ยในการจดังานชุมนุมลูกเสือ
แหง่ชาติ
 - อปท.เจา้ภาพระดับภาค 5,000,000 บ.
 19.ค่าใช้จา่ยในการจดังานค่ายพฒันาเด็ก
และเยาวชน
  - อปท.เจา้ภาพระดับภาค 2,000,000บ.





แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563  ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ัด รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (บาท) (KPI) หลัก
เพือ่ด าเนินการจดั
การศึกษาตามงบประมาณ
ที่ได้รับการจดัสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ และเทศบาล

 20.ค่าใช้จา่ยในการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร จดัการศึกษา       
ตลอดชีวติของ อปท .
  - อปท.เจา้ภาพระดับภาค 
   2,000,000 บาท
21.ค่าใช้จา่ยในการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวชิาการระดับกลุ่มจงัหวดั
400,000 บาท
22.ค่าใช้จา่ยในกจิกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา สังกดั อปท .
 แหง่ละ 50,000 บาท
23.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดัการ
กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร      
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
“สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง       
100,000บ.                                      
24.ค่าใช้จา่ยในการสร้างและพฒันาเครือขา่ย
การจดัการท าแผนและงบประมาณทางการ
ศึกษา 500,000 บาท                        
25.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในระดับปฐมวยั 
และประถมศึกษา ดังนี้
25.1  ระดับปฐมวยั ศพด.วดัสวา่งอทุิศ
25.1.1  รายหวั

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่า

จะไดร้ับ

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย    
การบริหารสถานศึกษา    
(โรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
 สังกดัเทศบาลต าบลปากคาด )





แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563  ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ัด รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (บาท) (KPI) หลัก
เพือ่ด าเนินการจดั
การศึกษาตามงบประมาณ
ที่ได้รับการจดัสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ และเทศบาล

25.1.2 ค่าหนังสือเรียน
25.1.3 ค่าอปุกรณ์การเรียน
25.1.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
25.1.5 ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน    
25.2 ระดับอนุบาล
25.2.1 รายหวั
25.2.2 ค่าหนังสือเรียน
25.2.3 ค่าอปุกรณ์การเรียน
25.2.4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
25.2.5 ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน
25.3 ระดับประถมศึกษา
25.3.1 รายหวั
25.3.2 รายหวัเพิม่เติม(Top Up)
25.3.3 ค่าหนังสือเรียน
25.3.4 ค่าเคร่ืองอปุกรณ์การเรียน          
25.3.5  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
25.3.6 ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน              
26.โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพ
บคุลากรในสังกดัเทศบาลที่รับผิดชอบงาน
ด้านกจิกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน กฬีา 
และนันทนาการ ประจ าป ีพ .ศ. 2563       
 27. โครงการ “จดัท าหลักสูตรพฒันาผู้เรียน
สู่ความเปน็เลิศด้านดนตรี” 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่า

จะไดร้ับ

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย    
การบริหารสถานศึกษา    
(โรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
 สังกดัเทศบาลต าบลปากคาด )





แบบ ผ. ๐๒

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)  ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563  ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ัด รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (บาท) (KPI) หลัก
10,000 10,000 10,000 ปลีะ 1 คร้ัง

25,000 25,000 25,000 ปลีะ 1 คร้ัง

51,191,775 51,306,100 51,460,450

โรงเรียนเทศบาล
ปากคาด และ

ความรู้ในการ
ปอ้งกนัยา
เสพติด

ศพด.วดัสวา่งอุทิศ

รวม

กองการศึกษา

               

2 โครงการครูแดร์ เพือ่ใหค้วามรู้ในการ
ปอ้งกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบลปาก
คาดทุกคน

ครูและ
นักเรียนมี

3 โครงการเงินอดุหนุนส าหรับ
จดัท าโครงการทูบนีัมเบอร์วนั แก่
โรงเรียนในสังกดั สพฐ .ในเขต
พืน้ท่ีบริการของเทศบาลต าบล
ปากคาดและสถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลต าบลปากคาด

เพือ่จดัซ้ือจดัจา้งอปุกรณ์
ในการจดัท าโครงการทูบ ี 
นัมเบอร์วนัแกโ่รงเรียน
สังกดัสพฐ.และสถานศึกษา
ในสังกดัเทศบาลต าบล  
ปากคาด

ผู้เรียนมีสุขภาพดี ได้ออกก าลังกายโดยร่วม
โครงการทูบนีัมเบอร์วนั ได้แก ่                 
โรงเรียนอนุบาลปากคาด                    -  
โรงเรียนบา้นหว้ยไม้ซอด                       
โรงเรียนปากคาดพทิยาคม                     
โรงเรียนเทศบาลปากคาด                    - 
ศพด.วดัสวา่งอทุิศ

ร้อยละของ
ผู้เขา้ร่วม
โครงการมี
สุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่า

จะไดร้ับ



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี2564 ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

๑ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ยานพา เพื่อใช้เปน็ยานพาหนะส าหรับเจ้าหน้า เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและ 1,226,000  ส านักปลัด
หนะและขนส่ง ที่ใช้ในการปฏบิติังานตามภารกิจต่าง ขนส่ง (รถยนต์ประจ าต าแหน่ง)

ของเทศบาลต าบลปากคาด ใช้ในการเดินทางไปราชการ หรือ
ปฏบิติังานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 คัน

2 การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหม้ีโต๊ะ-เก้าอี้หอ้งประชุม จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้หอ้งประชุม 100,000 100,000 กองการศึกา
โรงเรียนเทศบาลปากคาด  1 หอ้ง

3 การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหม้ีเก้าอี้เพยีงพอส าหรับการ เก้าอี้พลาสติกอย่างดี 100,000 100,000 กองการศึกษา
ปฏบิติังาน จ านวน 500 ตัว

๔ การศึกษา ครุภณัฑ์คอมพวิ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการประมวล จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส านักงานประ 66,000       กองการศึกษา
เตอร์ ผลข้อมูลและงานเอกสารส านักงาน มวลผลที่มีหน่วยประมวลผลกลาง

ต่างๆ (CPU)ไม่น้อยกวา่ 6 แกนหลัก
(6CORE) หน่วยความจ าหลัก(RAM)
ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่
น้อยกวา่ 4 GB จ านวน 3 เคร่ือง

๕ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ปฏบิติังานภารกิจของเทศบาล จัดซ้ือโต๊ะสแตนเลส ขนาด 45,000       ส านักปลัด
ต าบลปากคาดใหบ้รรลุตามเปา้หมาย 75 x 180 ซม. จ านวน 10 ตัว
ที่ต้ังไว ้ประจ าไวท้ี่หอ้งประชุมสภาเทศ
บาลต าบลปากคาด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลปากคาด

ที่ แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

๖ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหม้ีเคร่ืองท าความเย็น มีสภาพ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด 42,000       ส านักปลัด
พร้อมใช้งานและมีความปลอดภยั 18,000 บทียีู จ านวน 2
เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีสภาพ เคร่ือง พร้อมติดต้ัง -        
แวดล้อมที่เหมาะสม

๗ การศึกษา ครุภณัฑ์คอมพวิ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดพมิพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือLED 30,000       กองการศึกษา
เตอร์ งานเอกสารและข้อมูลต่างๆ สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18

หน้า/นาท)ี สามารถพมิพ ์เอกสาร
กลับหน้าอัตโนมัติได้ ความละเอียด
การพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 600x600
dpi หน่อยความจ าไม่น้อยกวา่
128 MB จ านวน 3 เคร่ือง

8 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการใหบ้ริการ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ แบบที่ 2 พร้อม 30,000 กองคลัง
คอมพวิเตอร์ ประชาชนโดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ อุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง

มาเปน็เคร่ืองมือสนับสนุนที่มีประสิทธิ (เกณฑ์ราคากลาง)
ภาพและสามารถใช้ในการปฏบิติังาน
ระบบแผนที่ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ตาม พรบ.ภาษศีที่ดินและส่ิงปลูก
สร้าง พ.ศ.2562

บัญชคีรุภัณฑ์

เทศบาลต าบลปากคาด

ที่ แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

9 การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจัด จัดซ้ือโซฟา(ชุดรับแขก) 30,000 กองการศึกษา

งานประเพณี จ านวน 1 ชุด

๑๐ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้กั้นหอ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, ฉากกั้นศูนย์บริการประชาชน 26,400       กองวชิาการ

ศูนย์รับเร่ืองร้องทกุข์,ศูนย์ยุติธรรม ขนาด 120 x 150 cm. และแผนงาน

ชุมชน,ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จ านวน  12 แผ่น

One stop service

๑๑ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้กั้นหอ้งผู้อ านวยการกอง ฉากกั้นหอ้งส านักงาน 26,400       กองวชิาการ

และเจ้าหน้าที่ ขนาด 120 x 150 cm. และแผนงาน

กองวชิาการและแผนงาน จ านวน  12 แผ่น

๑๒ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพธิต่ีางๆที่เทศ จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา 9 (หน้า10) 25,000       ส านักปลัด

บาลได้จัดขึ้นและประจ าหอ้งประชุม พื้นโต๊ะฝังมุกลายจีน ขนาดฐาน

สภาเทศบาลต าบลปากคาด หน้ากวา้ง 165x100 ซม.

สูง 35 ซม. จ านวน 1 ชุด

13 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 25,100 กองสาธารณสุข

แบบต่อทอ่ ขนาด 2 ก๊อก แบบต่อทอ่ ขนาด 2 ก๊อก และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง

เทศบาลต าบลปากคาด

ที่ แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563
บัญชคีรุภัณฑ์



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

๑๔ งานบริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริการ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 22,000       ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์ ประชาชน โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ บริการประชาชนที่มีหน่วยประ

มาใช้เปน็เคร่ืองมือสนันสนุนที่มีประ มวลผล (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 

สิทธภิาพ เพื่อปฏบิติังานในการบริการ แกนหลัก (4CORE) หน่วย

ประชาชน ความจ า (RAM) ชนิด DDR  4 

หรือดีกวา่มีขนาดไม่น้อยกวา่

4 GB

๑๕ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ เพื่อใหบ้ริการประชาชนในการสืบค้น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 22,000       กองวชิาการ

คอมพวิเตอร์ ข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ และแผนงาน

เทศบาลต าบลปากคาด น้อยกวา่ 19 นิ้ว)

๑๖ สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ปฏบิติังานและใหบ้ริการประชา เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 22,000       กองสวสัดิการ

ชนในกองสวสัดิการและสังคม ส านักงาน(จอไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) และสังคม

๑๗ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ปฏบิติังานบคุลากรใหบ้รรลุเปา้ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับงานบคุลา 22,000       ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์ หมายที่ต้ังไว้ กร หน่วยประมวลผล(CPU)ไม่น้อย

กวา่ 6 แกนหลัก (6CORE) หน่วย

ความจ า (RAM) ชนิด DDR 4 หรือ

ดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB 

แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลปากคาด

ที่



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

๑๘ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน พนักพงิขึ้น 24,000       ส านักปลัด

และอ านวยความสะดวกในการบริการ โครงไม้บฟุองน้ าหุ้มหนังสังเคราะหไ์ว

ประชาชน และปฏบิติังานของ นิลขาเหล็กชุบโครเมียม หมุนได้รอบ

ของเจ้าหน้าที่ ตัว ขนาด 59x66x109.5 ซม.

จ านวน 8 ตัว

19 การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหม้ีโต๊ะเพยีงพอส าหรับการ จัดซ้ือโต๊ะสแตนเลสแบบพบัได้ 25,000 25,000 25,000 กองการศึกา

ปฏบิติังาน ขนาด 75x150x75 ซม. ปลีะ

10 ตัว

๒๐ การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ปฏบิติังานภารกิจของงานปอ้ง จัดซ้ือเคร่ืองปั้มน้ า ขนาด 15,000       ส านักปลัด

กันฯ ใหบ้รรลุตามเปา้หมายที่ต้ังไว้  3 แรงๆดันสูงไม่ต่ ากวา่

2,000 วตั ส าหรับสูบน้ า

ที่งานปอ้งกัน จ านวน 1 ตัว

๒๑ การรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ปฏบิติังานภารกิจของเทศบาล จัดซ้ือโทรทศัน์ ขนาด 20 นิ้ว 12,000       ส านักปลัด

ต าบลปากคาดใหบ้รรลุตามเปา้หมาย จอแบน ไวป้ระจ างานปอ้งกันฯ

ที่ต้ังไว้ จ านวน 1 เคร่ือง

๒๒ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพทพ์ร้อมรับ 10,000       ส านักปลัด

และอ านวยความสะดวกในการปฏบิติั แฟก็ซ์ จ านวน 1 เคร่ือง

งานของเจ้าหน้าที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563
เทศบาลต าบลปากคาด

ที่ แผนงาน
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา

บัญชคีรุภัณฑ์

ประเภท วตัถุประสงค์



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

๒๓ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร'งานบคุคล จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 14,000       ส านักปลัด

ในแต่ละปงีบประมาณใหเ้พยีงพอและ บานเปดิ (มอก.) จ านวน 2 ตู้

เกิดความสะดวกในการค้นหาเพื่ออ้าง 1.ตู้เหล็กบานทบึ 4 ชั้น

อิงและไม่สูญหาย 2.มีมือจับอลูมิเนียมพร้อมกุญ

แจล็อค

3.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 แผ่น

4.คุณสมบติัมาตรฐาน (มอก.)

๒๔ แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ส าหรับพนักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ จ านวน 5 ตัว 17,500       กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

๒๕ แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสารเกี่ยวกับภาระงาน ตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร 11,000       กองสาธารณสุข

ของกองที่เกิดขึ้น ในแต่ละ แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ และส่ิงแวดล้อม

ปงีบประมาณ

๒๖ แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือพดัลมติดเพดานน าไปใช้ใน จัดซ้ือพดัลมติดเพดาน 16,000       กองสาธารณสุข

โรงฆ่าสัตว์ จ านวน 5 ตัว และส่ิงแวดล้อม

๒๗ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่กอง ตู้เหล็กบา้นเล่ือนแบบบานกระจก 10,000       กองวชิาการ

วชิาการและแผนงาน ขนาดไม่น้อยกวา่ ( กวา้งxลึกxสูง ): และแผนงาน

118x40x87 ซม. เหล็กหนาไม่

น้อยกวา่ 0.6 มม. จ านวน 2 ตู้

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลปากคาด

ที่ แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

๒๘ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารชั้นความลับ ตู้เหล็กบานเล่ือนทบึ 10,000       กองวชิาการ

เพื่อจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่กอง ขนาดไม่น้อยกวา่ ( กวา้งxลึกxสูง ): และแผนงาน

วชิาการและแผนงาน 118x40x80 ซม. เหล็กหนาไม่

น้อยกวา่ 0.6 มม. จ านวน 2 ตู้

๒๙ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เปน็โต๊ะท างานของผู้อ านวยการ โต๊ะท างานเข้ามุม(ประกอบไปด้วย 10,000       กองวชิาการ

กองวชิาการและแผนงาน โต๊ท างาน และ โต๊ะคอมพวิเตอร์) และแผนงาน

จ านวน 1 ชุด

๓๐ การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่กอง ตู้เหล็กบา้นเล่ือนแบบบานกระจก 10,000       กองการศึกษา

การศึกษา ขนาดไม่น้อยกวา่ ( กวา้งxลึกxสูง ):

118x40x87 ซม. เหล็กหนาไม่

น้อยกวา่ 0.6 มม. จ านวน 2 ตู้

๓๑ การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เปน็โต๊ะท างานของผู้อ านวยการ โต๊ะท างานเข้ามุม(ประกอบไปด้วย 10,000       กองการศึกษา

กองการศึกษา โต๊ท างาน และ โต๊ะคอมพวิเตอร์)

จ านวน 1 ชุด

๓๒ การศึกษา ครุภณัฑ์คอมพวิ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการส ารองไฟ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 17,400       กองการศึกา

เตอร์ ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน 800 VA ก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่

น้อยกวา่ 1 KVA (600Watt) 

สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกวา่

15 นาท ีจ านวน 3 เคร่ือง

ที่ แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลปากคาด



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

๓๓ สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่กอง ตู้เหล็กบา้นเล่ือนแบบบานกระจก 15,000       กองสวสัดิการ

สวสัดิการและสังคม ขนาดไม่น้อยกวา่ ( กวา้งxลึกxสูง ): และสังคม

118x40x87 ซม. เหล็กหนาไม่

น้อยกวา่ 0.6 มม. จ านวน 2 ตู้

๓๔ สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่กอง ตู้เหล็ก 2 บานเปดิทบึ 4 ชั้น มือ 15,000       กองสวสัดิการ

สวสัดิการและสังคม จับอลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค มี และสังคม

แผ่นปรับระดับ 3 แผ่น(มอก.)เหล็ก

หนาไม่น้อยกวา่ 0.5 มม. 

จ านวน 2 ตู้

๓๕ สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เปน็โต๊ะท างานของผู้อ านวยการ โต๊ะท างานเข้ามุม(ประกอบไปด้วย 10,000       กองสวสัดิการ

กองสวสัดิการและสังคม โต๊ท างาน และ โต๊ะคอมพวิเตอร์) และสังคม

จ านวน 1 ชุด

๓๖ สังคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เปน็โต๊ะท างานของหวัหน้าฝ่าย โต๊ะท างานเข้ามุม(ประกอบไปด้วย 10,000       กองสวสัดิการ

ส่งเสริมกองสวสัดิการและสังคม โต๊ท างาน และ โต๊ะคอมพวิเตอร์) และสังคม

จ านวน 1 ชุด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลปากคาด

ที่ แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

๓๗ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริการ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 15,000       ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์ ประชาชน โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เลเซอร์ หรือ LED สี เปน็อุปกรณ์ที่

มาใช้เปน็เคร่ืองมือสนับสนุนที่มีประ มีความสามารถเปน็ Printer Copier

สิทธภิาพ เพื่อปฏบิติังานในการบริการ และ Scanner ภายในเคร่ืองเด่ียวกัน

ประชาชน จ านวน 1 เคร่ือง

๓๘ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดรัฐพธิต่๊างๆที่เทศบาล จัดซ้ือเก้าอี้ ขาเหล็ก ขนาด 45x40 13,000       ส านักปลัด

ได้จัดขึ้น และประจ าหอ้งประชุมสภา x90 ซม.พนักพงิ และที่นั่งโครงไม้

เทศบาลต าบลปากคาด อัดบฟุองน้ าหุ้มหนังสังเคราะห์

จ านวน 20 ตัว
39 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อ เก้าอี้นั่งคอยสแตนเลส แบบ 4 ที่นั่ง 12,000 กองคลัง

ราชการ จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 6,000 

บาท (ตามราคาทอ้งถิ่น)

40 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มและพฒันาประสิทธภิาพของ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิด 15,000 กองคลัง

คอมพวิเตอร์ ระบบในการปฏบิติัและการบริหารงาน  เลเซอร์/LED (สี) จ านวน 1 เคร่ือง

ของเจ้าหน้าที่ (ตามเกณฑ์ราคากลาง ICT)

41 การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีและอื่นๆ จัดซ้ือพดัลมขนาดใหญ่ 15,000 15,000 กองการศึกษา

จ านวน 10 ตัว

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลปากคาด

ที่ แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

๔๒ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 3,500         ส านักปลัด

และอ านวยความสะดวกในการปฏบิติั 1 ตัว

งานของเจ้าหน้าที่ 1.โต๊ะ (TOP) หน้าไม่น้อยกวา่

25 มม.

2.ล้ินชักซ้ายขวามีมือจับ

พร้อมกุญแจ

3. ล้ินชักเก็บแฟม้แขวนได้

๔๓ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3,500         ส านักปลัด

และอ านวยความสะดวกในการปฏบิติั 1 ตัว

งานของเจ้าหน้าที่ 1.พนักพงิคุณภาพดี

2.ที่วางแขน

3.ขา-ล้อเล่ือน

4.หมุนได้รอบตัว

สามารถปรับโยกเอนและล็อก

การเอนได้

5.ปรับระดับเก้าอี้ได้

๔๔ แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้จัดเก็บอุปกรณ์ส านักงาน เช่น ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 7,000         กองสาธารณสุข

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค อุปกรณ์ทางการ จ านวน 1 ตู้ และส่ิงแวดล้อม

แพทย์

ที่ แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลปากคาด



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

45 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ภาย จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ 4,000 กองสาธารณสุข

ในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 ตัว และส่ิงแวดล้อม

๔๖ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เปน็โต๊ะท างานของหวัหน้าฝ่าย โต๊ะท างานเข้ามุม(ประกอบไปด้วย 8,000         กองวชิาการ

แผนงาน และงบประมาณ โต๊ท างาน และ โต๊ะคอมพวิเตอร์) และแผนงาน

จ านวน 1 ชุด

๔๗ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เปน็โต๊ะต้ังคอมพวิเตอร์ใน โต๊ะต้ังคอมพวิเตอร์ 3,000         กองวชิาการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล จ านวน 1 ชุด และแผนงาน

ปากคาด

๔๘ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อติดประกาศข้อมูลข่าวสารส าคัญ บอร์ดก ามะหยี่ 3,000         กองวชิาการ

ตามที่กฎหมายก าหนดฯ ขนาด 90x120 ซม. แบบแขวน และแผนงาน

ขอบไม้ จ านวน 2 บาน

๔๙ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อไวใ้หบ้ริการประชาชน เก้าอี้นั่งคอยหุ้มหนังเทยีม 8,200         กองวชิาการ

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ( 3 ที่นั่ง ขาเหล็ก ไม่มีที่พกัแขน) และแผนงาน

จ านวน 1 ชุด

๕๐ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ เพื่อใชใ้นปฏบิติังานและใหบ้ริการ เคร่ืองพมิพ์Multifunction 4,200         กองวชิาการ

คอมพวิเตอร์ ประชาชน ในกองวชิาการและแผนงานแบบฉีดหมึก (Inkjet) และแผนงาน

จัดซ้ือจ านวน ๑ เคร่ือง

แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลปากคาด

ที่



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

๕๑ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ส ารองไฟฟา้ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 5,000         กองวชิาการ

กับคอมพวิเตอร์ของเจ้าหน้าที่กอง ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง และแผนงาน

วิชาการและแผนงาน
๕๒ การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เปน็โต๊ะท างานของหวัหน้าฝ่าย โต๊ะท างานเข้ามุม(ประกอบไปด้วย 8,000         กองการศึกษา

กองการศึกษา โต๊ท างาน และ โต๊ะคอมพวิเตอร์)

จ านวน 1 ชุด

๕๓ การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เปน็เก้าอี้ท างานของ จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 7,000         กองการศึกา

ผู้อ านวยการกองการศึกาและหวัหน้า มีคุณสมบติัคือ พนักพงิคุณภาพดี

ฝ่ายกองการศึกษา มีที่วางแขน ขาล้อเล่ือน หมุนได้รอบ

ตัว ปรับโยกเอน ล็อก ปรับระดับได้

๕๔ แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร จัดซ้ือเก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร 9,000         กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับต้น จ านวน 2 ตัว และส่ิงแวดล้อม

๕๕ แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างาน ส าหรับผู้บริหาร จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 7,400         กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

๕๖ การศึกษา ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในส านักงาน จัดซ้ือพดัลมติดผนัง ใบพดัขนาด 3,600         กองการศึกา

16 นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลปากคาด

ที่ แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐3

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี2565 รับผิดชอบหลัก

๕๗ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ปฏบิติังานภารกิจเพื่อใช้ปฏบิติั จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 8,900         ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์ งานบคุลากรใหบ้รรลุตามเปา้หมายต้ัง ขาวด า มีความละเอียดในการพมิพ์

ไว้ ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi

28 หน้า/นาท ีจ านวน 1 เคร่ือง

๕๘ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น-น้ าร้อน 8,990         ส านักปลัด

และอ านวยความสะดวกในการบริการ จ านวน 1 เคร่ือง

ประชาชน และปฏบิติังานของ

เจ้าหน้าที่

๕๙ การศึกษา ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อบนัทกึภาพกิจกรรมประจ า ซัอกล้องถ่ายภาพนิ่งความละเอียด 25,000       กองการศึกษา

และเผยแพร่ โรงเรียนและ ศพด.วดัสวา่งอุทศิ มากกวา่ 16 ล้านพกิเซล 

จ านวน 1 ตัว

๖๐ การศึกษา ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อใหม้ีเคร่ืองใช้อย่างเพยีงพอในการ ซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง ประกอบ 100,000     กองการศึกษา

และเผยแพร่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ ด้วยเพาเวอร์แอมปอ์ีคิวมิกเซอร์ 

ศพด.วดัสวา่งอุทศิ ชุดครอสโอเวอร์ รางไฟฟา้พร้อม

ตู้แร็คล าโพง ไมโครโพน

2,419,090 240,000รวม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลปากคาด

ที่ แผนงาน ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) และเวลาที่ผ่านมา




