
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.  ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘  การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
    ๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
    ๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
(เคร่ืองคอมพวิเตอร์)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน ๒ เคร่ือง ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ กองสวสัดิการสังคม

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
(เคร่ืองปร้ินเตอร์)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 เคร่ือง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด,กอง
สวสัดิการสังคม

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน
(ตู้เก็บเอกสารแบบ
บานเล่ือน)

ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 ส านักปลัดเทศบาล

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน
(เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล ขาว –
 ด าและสี)

เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ เคร่ือง 120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักปลัดเทศบาล
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5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เก้าอี้ (เก้าอี้
ผู้บริหาร)

เก้าอี้ จ านวน ๑ ตัว 7,000 ส านักปลัดเทศบาล

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองขยาย
เสียง

เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ชุด 50,000 ส านักปลัดเทศบาล

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองตัด
หญ้า

เคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 10 เคร่ือง 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ส านักปลัด,
กองการศึกษา,กอง

ช่าง, กองสาธารณสุข

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ตู้ล็อกเกอร์ ตู้ล็อกเกอร์ จ านวน ๒ หลัง 14,000 กองการศึกษา

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองอ่านบตัรประจ าตัวประชาชน
จ านวน 1 เคร่ือง

2,000 กองการศึกษา

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์
 จ านวน 2 เคร่ือง

1,400 1,400 กองช่าง

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 
 จ านวน 1 เคร่ือง

700 700 กองการศึกษา

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง 66,000 66,000 66,000 66,000 ส านักปลัดเทศบาล, 
กองคลัง, กอง

การศึกษา

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก(Ink Tank 
Printer) 1 เคร่ือง

4,300 กองสาธารณสุข

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18000 
บทียีู จ านวน 2 เคร่ือง

94,000 94,000 94,000 กองการศึกษา
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15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 1 เคร่ือง 7,900 7,900 กองคลัง

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18000 
บทียีู จ านวน 3 เคร่ือง

85,800 ส านักปลัดเทศบาล

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 2 เคร่ือง

1,400 1,400 1,400 1,400 ส านักปลัดเทศบาล

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36000 
บทียีู 4 เคร่ือง

188,000 ส านักปลัดเทศบาล

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 2 เคร่ือง 42,000 42,000 ส านักปลัดเทศบาล, 
กองคลัง

20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 
 2 เคร่ือง

1,400 1,400 1,400 1,400 กองสาธารณสุข

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 
 2 เคร่ือง

1,400 1,400 1,400 1,400 กองสวสัดิการสังคม

22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก
 จ านวน 1 ตู้

3,400 3,400 3,400 กองสวสัดิการสังคม

23 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร (แบบบานเล่ือนทบึ) 
จ านวน 7 หลัง

27,500 27,500 27,500 กองคลัง

24 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 
 2 เคร่ือง

1,400 1,400 1,400 1,400 กองคลัง
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25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ
หมึกฉีด 1 เคร่ือง

7,900 กองการศึกษา

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิด
เลเซอร์  จ านวน 2 เคร่ือง

18,000 18,000 18,000 ส านักปลัดเทศบาล, 
กองคลัง

27 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก
จ านวน 6 ตู้

20,400 20,400 20,400 ส านักปลัดเทศบาล

28 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก
 จ านวน 2 ตู้

6,800 6,800 6,800 กองสาธารณสุข

29 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองพน่หมอกควนั จ านวน 1 
เคร่ือง

59,000 59,000 กองสาธารณสุข

30 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เก้าอี้ (เก้าอี้
ผู้บริหาร)

เก้าอี้ จ านวน 3 ตัว 21,000 21,000 21,000 ส านักปลัดเทศบาล

31 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000 14,000 14,000 ส านักปลัดเทศบาล

32 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18000 
บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง

28,600 28,600 28,600 ส านักปลัดเทศบาล

33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลม สามขา ขนาด 30 นิ้ว 
จ านวน 5 ตัว

25,000 25,000 ส านักปลัดเทศบาล

34 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ผ้าม่านหน้าต่างหอ้งนอนเด็ก ขนาด 
2.70 เมตร รอบอาคาร

25,000 25,000 25,000 กองการศึกษา

35 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะจัดประสบการณืเด็ก ขนาดกวา้ง
 60ซมXยาว120ซมXสูง50ซม
จ านวน 6 ตัว

13,200 13,200 13,200 กองการศึกษา
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36 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เคร่ืองเชื่อมโลหะ จ านวน 1 เคร่ือง 5,700 กองช่าง

37 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดเหล็กไฟเบอร์ ขนาด 14 
นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

7,200 กองช่าง

38 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน สวา่นเจาะกระแทก  จ านวน 1 
เคร่ือง

7,800 กองช่าง

39 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ กล้องระดับ  จ านวน 1 เคร่ือง 34,000 กองช่าง

40 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เทปวดัระยะ ความยาว 100 เมตร 3,800 กองช่าง

41 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 
1 เคร่ือง

62,200 กองช่าง

42 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน
 4 เคร่ือง

44,000 กองช่าง
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