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บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 

--------------------------------------------------------- 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบลบางปลาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปลา (พ.ศ.2561 – 
2565) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องสอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหาร  และประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่หลากหลาย  ซึ่งบางโครงการไม่มี
การบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ดังนั้น  เทศบาลตำบลบางปลา จึงดำเนินการเพ่ิมเติม ครั้งที่  5/2564  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

และหนังสืออำเภอเมืองสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค 0023.6/541 ลงวันที่ 15 เมษายน 
2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทนำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละ
ปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ   งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้งวางแนวทาง  เพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาล 
3.ขั้นตอนการเพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดั งกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 



 
คำนำ 

 

  ตามที่ เทศบาลตำบลบางปลา  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน  2562 ไปแล้วนั้น 

  เนื่ องจากเทศบาลตำบลบางปลา ได้ รับหนั งสืออำเภอเมืองสมุทรสาคร ด่วนที่ สุ ด ที่                 
สค 0118.11/ว 42 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564  แจ้งเรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการป้องกัน
และยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการจัดตั้งสถานที่ พักพิง (Local 
Quarantine) “ศูนย์รวมน้ำใจ..เมืองสาคร” อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองสมุทรสาครว่า ได้
จัดทำโครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการจัดตั้งสถานที่
พักพิง (Local Quarantine) “ศูนย์รวมน้ำใจ..เมืองสาคร” อำเภอเมืองสมุทรสาคร ขึ้น เพ่ือรองรับผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง
สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ให้มีสถานที่พักพิง (Local Quarantine)  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาให้การสนับสนุนดังกล่าว เทศบาลตำบลบางปลามีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2564  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 

  เทศบาลตำบลบางปลา  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2564 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

 

        เทศบาลตำบลบางปลา  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 
เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 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) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 
    1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

1 

 
 
 
4,500,00 

 
 
 

1 

 
 
 

4,500,000 

รวม - - - - - - - - 1 4,500,000 1 4,500,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

1 

 
 
 

600,000 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

1 

 
 
 

600,000 
รวม - - - - - - 1 600,000 - - 1 600,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 1 600,000 1 4,500,000 2 5,100,000 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลบางปลา เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2564 หน้าท่ี 2 

 

แบบ ผ. 01 



 
 

 
 
 

แบบ ผ.02,  
แบบ ผ.02/1(สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่ เทศบาลตำบลบางปลา 

(พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม คร้ังที่ 5/2564 

 
 

 

 

 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม  (แนวทางที ่1 การพัฒนาดา้นการ ก่อสร้าง/ปรบัปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  และท่าเทียบเรือ) 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามคลองสี่วาพา
สวัสดิ์ บริเวณหลังวัดป่า
ชัยรังส ี

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มาให้กับประชาชน 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 9 
เมตร ยาว 14 เมตร 
พร้อมทางเท้าทางเดียว  
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกำหนด) 

- - - - 4,500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
สัญจรไป-มา 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

กองช่าง 
อบจ. 
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แบบ ผ. 02/1 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2564 
เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้              
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  (แนวทางที่ แนวทางที่ 1  การพัฒนาด้านการส่งเสริม ดูแล สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย) 
  3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุนตาม
โครงการป้องกัน
และยับยั้งการ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
กรณีการจัดตั้ง
สถานท่ีพักพิง 
(Local 
Quarantine) 
“ศูนย์รวมน้ำใจ...
เมืองสาคร” อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

-เพื่อเป็นการป้องกัน 
ระงับ ยับยั้ง การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
- เพื่อเป็นสถานท่ีรองรับ
ผู้ที่ต้องเฝ้าระวังสังเกต
อาการเป็นเวลา 14 วัน 
ให้มีสถานที่พักพิง 
(Local Quarantine) 
ในระดับอำเภอ 
- เพื่อเป็นการลดกลุ่มคน
ที่มีความเสี่ยงต่อการติด
โรคฯดังกล่าว 

-สนับสนุนอำเภอเมือง
สมุทรสาคร เพื่อจัดหา
สถานท่ีพักพิง (Local 
Quarantine) ในพื้นที่
อำเภอเมือง
สมุทรสาคร การ
จัดการที่พัก สิ่งอำนวย
ความสะดวก และอิ่นๆ 
ฯลฯ 
 

- - 
 

- 600,000 - -จำนวนผู้ติดเชื้อโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ลดลง ร้อยละ 80 
-มีสถานทีพ่ักพิง 
(Local 
Quarantine) ใน
ระดับอำเภอ เพิ่มขึ้น 

- อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
มีมาตรป้องกัน ระงับ 
ยับยั้งการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
- อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
มีสถานท่ีรองรับผู้ท่ีเฝ้า
ระวังสังเกตอาการ (Local 
Quarantine) ท่ีมี
มาตรฐาน 
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่
ระหว่างการควบคุมสังเกต
อาการ (Local 
Quarantine) ได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 



 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเติม  คร้ังที่ 5/2564 

 
 
 
 
 
 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5/2564) 
เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ICT                 

- - - - 51,000 สำนักปลดั 
เทศบาล 

๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะตามมาตรฐานครภุณัฑ์ ICT                 

- - - - 7,500 สำนักปลดั 
เทศบาล 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคณุลกัษณะตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ICT                 

- - - - 7,500 สำนักปลดั 
เทศบาล 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุก๊ สำหรบังานสำนักงาน 
จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ICT   

- - - - 32,000 กองคลัง 

5 แผนงานการศึกษา 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุก๊ สำหรบังานสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ICT   

- - - - 16,000 กองการศึกษา 

6 แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะตามมาตรฐานครภุณัฑ์ ICT                 

- - - - 17,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะตามมาตรฐานครภุณัฑ์ ICT                 

- - - - 2,500 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ. 03 


