
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
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แก้ไข คร้ังที่ 2 พ.ศ.2561
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ    
แบบดับเบิ้ลแค็บ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา          
กว่า  2,000  ซีซี   จํานวน  1  คัน                     
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สิงหาคม 2559) 
 
งบประมาณและที่มา                                     
ปี 2564   งบประมาณ   722,000   บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
รถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน  2  ล้อ    
แบบดับเบิ้ลแค็บ   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  
2,000  ซีซี   จํานวน  1  คัน                              
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม 2561) 
 
งบประมาณและที่มา     
ปี 2564   งบประมาณ  729,000   บาท                

1. ถือปฏิบัติตามบัญชี             
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์           
มกราคม 2561 
2. เพื่อให้แผนพัฒนา
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามโครงการ 
3. เพื่อนําไปจัดทํา             
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08                
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561 - 2564                    
หน้า  555   ลําดับที่  19 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองคลัง 
 

2. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA                  
จํานวน  3  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560         
ณ วันที่  21 เมษายน 2560) 
 
 
 
งบประมาณและที่มา                                     
ปี 2564   งบประมาณ   8,400   บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA                     
จํานวน  3  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561           
ณ  วันที่  23 พฤษภาคม 2561) 
 
 
 
งบประมาณและที่มา                                       
ปี 2564   งบประมาณ   7,500   บาท 

1. ถือปฏิบัติตามเกณฑ์           
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561  ณ  
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
2. เพื่อให้แผนพัฒนา
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามโครงการ 
3. เพื่อนําไปจัดทํา             
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก           
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08                
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ. 2561 - 2564                    
หน้า  556  ลําดับที่ 22 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560      
หน้า  2  ลําดับที่  6 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

3. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สี                    
แบบ  Network   จํานวน   4   เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ณ  วันที่  11  มีนาคม 2559) 
 
 
งบประมาณและที่มา                                       
ปี 2564   งบประมาณ    48,000   บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED  สี        
แบบ  Network   จํานวน   4   เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน    
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561       
ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561) 
 
งบประมาณและที่มา                                  
ปี 2564   งบประมาณ   40,000   บาท 

1. ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561  
ณ  วันที่ 23  พฤษภาคม 2561 
2. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้อง 
กับความเป็นจริงตามโครงการ 
3. เพื่อนําไปจัดทํา             
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08             
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ. 2561 - 2564                    
หน้า  556   ลําดับที่ 23 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองคลัง 
 

4. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป         
จํานวน   1   เครื่อง 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มีนาคม 2559) 
 
งบประมาณและที่มา                                       
ปี 2564   งบประมาณ   3,100   บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป    
จํานวน   1   เครื่อง 
(ราคาท้องถิ่น) 
 
งบประมาณและที่มา                                  
ปี 2564   งบประมาณ   3,100   บาท 

1. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้อง 
กับความเป็นจริงตามโครงการ 
2. เพื่อนําไปจัดทํา             
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564    
 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08             
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ. 2561 - 2564                    
หน้า  556   ลําดับที่  24 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

5. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
รถบรรทุกสิบล้อเทท้าย  จํานวน  1  คัน 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มีนาคม 2559) 

งบประมาณและที่มา                                     
ปี 2564   งบประมาณ   2,500,000   บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
รถบรรทุกสิบล้อเทท้าย  จํานวน  1  คัน 
(ราคาท้องถิ่น) 

งบประมาณและที่มา                                     
ปี 2564   งบประมาณ   2,500,000   บาท 

1. เพื่อให้แผนพัฒนา
สอดคล้อง กับความเป็นจริง
ตามโครงการ 
2. เพื่อนําไปจัดทํา   
งบประมาณรายจ่าย ปี 2564    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08                
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ. 2561 - 2564                    
หน้า  568   ลําดับที่ 10 

แผนงานอุตสาหกรรม           
และการโยธา 
 
กองช่าง 
 

6 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น           
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)                   
ขนาด  48,000  บีทียู   จํานวน  4  ตัว 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มีนาคม 2560) 

งบประมาณและที่มา                                     
ปี 2562   งบประมาณ    55,900  บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น           
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)                   
ขนาด  48,000  บีทียู   จํานวน  4  เครื่อง 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม 2561) 

งบประมาณและที่มา                                     
ปี 2562   งบประมาณ    223,600  บาท 

1. เพื่อให้แผนพัฒนา
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามโครงการ 
2. เพื่อนําไปจัดทํา     
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08                
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560    
หน้า  41   ลําดับที่  2 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
สน.ปลัดฯ 
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เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น           
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)                   
ขนาด  18,000  บีทียู   จํานวน   1   ตัว 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มีนาคม 2560) 

งบประมาณและที่มา                                     
ปี 2562   งบประมาณ    28,600  บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น           
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)                   
ขนาด  18,000  บีทียู   จํานวน   1   เครื่อง 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  มกราคม 2561) 

งบประมาณและที่มา                                     
ปี 2562   งบประมาณ    28,600  บาท 

1. เพื่อให้แผนพัฒนา
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามโครงการ 
2. เพื่อนําไปจัดทํา     
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08                
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560    
หน้า  41   ลําดับที่  3 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
สน.ปลัดฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

8 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA               
จํานวน   3    เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน      
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560     
ณ วันที่  21 เมษายน 2560) 
 
งบประมาณและที่มา                                
ปี 2562   งบประมาณ   8,400   บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA                 
จํานวน    3    เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน       
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561       
ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561) 
 
งบประมาณและที่มา                                  
ปี 2562   งบประมาณ   7,500   บาท 

1. ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลาง      
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ. 2561    
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
2. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้อง         
กับความเป็นจริงตามโครงการ 
3. เพื่อนําไปจัดทํา             
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก             
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08                  
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี    
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560      
หน้า  44   ลําดับที่  10 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองแผนฯ 
 

9 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(lnkjet)  จํานวน   3   เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน      
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560     
ณ วันที่  21 เมษายน 2560) 
 
งบประมาณและที่มา                                
ปี 2562   งบประมาณ     23,100  บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก   
(lnkjet)   จํานวน   3   เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561       
ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561) 
 
งบประมาณและที่มา                                
ปี 2562   งบประมาณ     23,700  บาท 

1. ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลาง      
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561   
ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561 
2. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้อง กับ
ความเป็นจริงตามโครงการ 
3. เพื่อนําไปจัดทํา             
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก             
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08                  
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี    
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง   ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560      
หน้า  46   ลําดับที่  16 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
หน่วยตรวจสอบฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

10 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED            
แบบ Network    จํานวน  1  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน      
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560     
ณ  วันที่   21  เมษายน 2560) 
 
งบประมาณและที่มา                                
ปี 2562   งบประมาณ  12,000   บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี        
แบบ Network    จํานวน  1  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน      
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561     
ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561) 
 
งบประมาณและที่มา                                
ปี 2562   งบประมาณ   10,000   บาท 

1. ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลาง      
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561   
ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561 
2. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้อง กับ
ความเป็นจริงตามโครงการ 
3. เพื่อนําไปจัดทํา             
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก 
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08                  
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี    
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560      
หน้า  46   ลําดับที่  17 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
หน่วยตรวจสอบฯ 
 

11 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA               
จํานวน    4    เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน      
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560     
ณ วันที่  21 เมษายน 2560) 
 
งบประมาณและที่มา                                
ปี 2562   งบประมาณ   11,200   บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA               
จํานวน    4    เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน      
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561     
ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561) 
 
งบประมาณและที่มา                                
ปี 2562   งบประมาณ   10,000   บาท 

1. ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลาง      
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี                 
พ.ศ. 2561  ณ  วันที่                
23  พฤษภาคม 2561 
2. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้อง กับ
ความเป็นจริงตามโครงการ 
3. เพื่อนําไปจัดทํา             
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก 
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08                  
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี    
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560      
หน้า  47   ลําดับที่  18 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
หน่วยตรวจสอบฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

12 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือชนิด LED สี 
จํานวน   2   เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน          
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560         
ณ วันที่  21 เมษายน 2560) 
 
งบประมาณและที่มา                                     
ปี 2562   งบประมาณ     34,000  บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์        
หรือชนิด LED สี   จํานวน   2   เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561     
ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561) 
 
งบประมาณและที่มา                              
ปี 2562   งบประมาณ     34,000  บาท 

1. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้อง 
กับความเป็นจริงตามโครงการ 
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ปี 2562    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก             
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08                  
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี    
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560      
หน้า  50   ลําดับที่  9 

แผนงานการศึกษา 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 

13 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA                   
จํานวน    2    เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน          
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560         
ณ วันที่  21 เมษายน 2560) 
 
งบประมาณและที่มา                                   
ปี 2562   งบประมาณ   5,600   บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800 VA               
จํานวน    2    เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน      
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561     
ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561) 
 
งบประมาณและที่มา                              
ปี 2562   งบประมาณ   5,000   บาท 

1. ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี     
พ.ศ. 2561  ณ  วันที่                
23  พฤษภาคม 2561 
2. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้อง 
กับความเป็นจริงตามโครงการ 
3. เพื่อนําไปจัดทํา             
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก             
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08                  
ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี    
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560  
 หน้า  50  ลําดับที่  10 

แผนงานการศึกษา 
 
กองการศึกษาฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

14 แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

1. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้อง 
กับความเป็นจริงตามโครงการ 
2. เพื่อนําไปจัดทํา            
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี       
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560         
หน้า  4 -  32  
ลําดับที่  1  -  48 
หน้า  54 – 68   
ลําดับที่  1 - 23  
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

15 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2  (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  19  นิ้ว)  จํานวน  2  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) 
 
งบประมาณและที่มา                          
ปี 2562   งบประมาณ   60,000   บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว)  
จํานวน   2   เครื่อง                              
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561  
ณ  วันที่  23  พฤษภาคม 2561) 
 
งบประมาณและที่มา                            
ปี 2562   งบประมาณ   60,000   บาท 

1. ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี     
พ.ศ. 2561  ณ  วันที่                
23  พฤษภาคม 2561 
2. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้อง 
กับความเป็นจริงตามโครงการ 
3. เพื่อนําไปจัดทํา             
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก                
ครุภัณฑ์อยู่ใน แบบ ผ.08  ไม่ต้องระบุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี       
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560  
 หน้า  49  ลําดับที่  8 

แผนงานการศึกษา 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 

 

 

 




