
 

 

 

แผนการดําเนนิงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพิ่มเตมิแกไข  คร้ังที่ 1  

 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

  





 

สารบัญ 

 

 หนา 

  

สวนท่ี  1  บทนํา 1 

  

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

-  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ   2 

  

-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  แกไข 3 

  

-  บัญชีจํานวนครุภัณฑ เพ่ิมเติม 15 

  

  

  

 

 

 

  



1 

 

 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ถึงฉบับท่ี 3 

พ.ศ.2561  ขอ  27  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ

รายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ 

จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของ 

ผูบริหารทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562  ขอ 1.การ

จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ิมเติมและแกไข  ครั้งท่ี 1 

 

เหตุผลและความจําเปน 

        เนื่องจาก สํานักชาง และกองสวัสดิการสังคม มีโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ ท่ีจะดําเนินการเพ่ิมเติมและแกไข 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2565  จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  

เพ่ิมเติมและแกไข  ครั้งท่ี  1 

 



 

 

 

 

 

สวนท่ี  2  บญัชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

1



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 100.00              863,830             76.19                 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานงบกลาง 1 100.00              270,000             23.81                 กองสวัสดิการสังคม

9 100.00   1,133,830    100.00  

9 100.00   1,133,830    100.00  รวมทั้งสิ้น

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  แกไข  ครั้งที่  1

เทศบาลนครตรัง

รวม

ยุทธศาสตร/แผนงาน หนวยดําเนินการ
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข คร้ังท่ี 1 

 เทศบาลนครตรัง 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิตเมืองแหงความสุข 

 2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวยดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 
ธ.

ค.
 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 

เดิม 

โครงการนันทนาการสําหรับ

ผูสูงอาย ุ

1.จัดกิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสม

แกผูสูงอาย ุ

2.กิจกรรมแขงขันกีฬาผูสูงอายุ

รวมกับอบจ.ตรัง 

 

80,000 -เทศบาลนครตรัง 

 

 

-งานกิจการสตรี

และคนชรา 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

 

    เดิม       

 

1 

ใหม 

โครงการนันทนาการสําหรับ

ผูสูงอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.จัดกิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสม

แกผูสูงอาย ุ

2.กิจกรรมแขงขันกีฬาผูสูงอายุ

รวมกับอบจ.ตรัง 

80,000 -เทศบาลนครตรัง 

 

 

-งานสังคม

สงเคราะห 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

 

  แก 

ไข 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข คร้ังท่ี 1 

 เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 

 2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

 

หนวยดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต
ค

 
พ

.ย
. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

2 

เดิม 

 

โครงการ  TO BE NUMBER 

ONE (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน

ชุมชน) 

จัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจ

ใหกับผูนําชุมชน  เยาวชน  และ

ผูเก่ียวของในเขตเทศบาลนครตรัง  

และจัดตั้งศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน  

(ชมรม  TO  BE  NUMBER ONE)  

ของเทศบาลนครตรัง 

50,000 -เทศบาลนครตรัง 

 

-งานพัฒนาชุมชน 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 เดิม 

 

 

 

 

 

 

        

  

2 

ใหม 

โครงการ  TO BE NUMBER 

ONE (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน

ชุมชน) 

จัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจ

ใหกับผูนําชุมชน  เยาวชน  และ

ผูเก่ียวของในเขตเทศบาลนครตรัง  

และจัดตั้งศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน  

(ชมรม  TO  BE  NUMBER ONE)  

ของเทศบาลนครตรัง 

50,000 -เทศบาลนครตรัง -งานพัฒนาชุมชน 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

      แก

ไข 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข คร้ังท่ี 1 

 เทศบาลนครตรัง 

2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 

 2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

3 

เดิม 

โครงการแผนแมบทชุมชน

พ่ึงตนเอง 

จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือ

ทราบแนวทางในการจัดแผนแมบท

ชุมชนใหกับทุกชุมชนในเขตเทศบาล

นครตรัง 

20,000 -เทศบาลนครตรัง 

 

-งานพัฒนา

ชุมชน 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

 

เดิม  

 

 

 

 

          

3 

ใหม 

 

โครงการแผนแมบทชุมชน

พ่ึงตนเอง 

จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือ

ทราบแนวทางในการจัดแผนแมบท

ชุมชนใหกับทุกชุมชนในเขตเทศบาล

นครตรัง 

 

 

 

 

 

 

20,000 -เทศบาลนครตรัง -งานชุมชนเมือง 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

  

 

 

 

 แก

ไข 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข คร้ังท่ี 1 

 เทศบาลนครตรัง 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 

2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

4 

เดิม 

โครงการอบรมใหความรู

เก่ียวกับกองทุนแมของแผนดิน 

 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกีย่วกับกองทุน

แมของแผนดินแกผูนําชุมชนและประชาชน

ทั่วไป 

20,000 -เทศบาลนครตรัง -งานพัฒนา

ชุมชน 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

 

เดิม            

4 

.ใหม 

โครงการอบรมใหความรู

เก่ียวกับกองทุนแมของแผนดิน 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับ

กองทุนแมของแผนดินแกผูนําชุมชน

และประชาชนท่ัวไป 

20,000 -ชุมชนในเขต

เทศบาลนครตรัง 

 

 

-งานชุมชนเมือง 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 แก

ไข 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข คร้ังท่ี 1 

 เทศบาลนครตรัง 

 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 

     2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวยดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

5 

เดิม 

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ

สงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ือ

ความเขมแข็งของกลุมสตร ี

1ตรวจสอบขอมลูการรายงานการ

จายเงินอุดหนุน 

2.จัดทําบันทึกขอตกลง  

3.เบิกจายเงินใหกลุมสตรีท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน  

4.ดําเนินการโครงการและรายงานผล 

518,830 

เดิม 

-เทศบาลนครตรัง 

 

-งานชุมชนเมือง 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

    

5 

ใหม 

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ

สงเสริมการมีสวนรวมและเพ่ือ

ความเขมแข็งของกลุมสตร ี

 

1ตรวจสอบขอมลูการรายงานการ

จายเงินอุดหนุน 

2.จัดทําบันทึกขอตกลง  

3.เบิกจายเงินใหกลุมสตรีท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน  

4.ดําเนินการโครงการและรายงานผล 

 

 

517,830 

แกไข 

-เทศบาลนครตรัง 

 

-งานพัฒนาชุมชน 

-กองสวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข คร้ังท่ี 1 

 เทศบาลนครตรัง 

ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวยดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

6 

เดิม 

 

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิในชุมชน 

1.จัดแขงขันกีฬาเซปกตะกรอชุมชน

ตานยาเสพติด  

2.จัดอบรมใหความรูดานการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดแกเด็ก  

เยาวชน  และประชาชนในเขต

เทศบาลนครตรัง   

96,000 -เทศบาลนครตรัง -งานพัฒนาชุมชน 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

 เดิม 

 

 

 

 

          

6 

ใหม 

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชน 

1.จัดแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ

ชุมชนตานยาเสพติด  

2.จัดอบรมใหความรูดานการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดแกเด็ก  เยาวชน  และ

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ตรัง   

96,000 -เทศบาลนคร

ตรัง 

-งานพัฒนา

ชุมชน 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

 แก

ไข 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข คร้ังท่ี 1 

 เทศบาลนครตรัง 

2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 

 2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

7 

เดิม 

โครงการสงเสริมการ

ดําเนินงานเพ่ือยุติความรุนแรง

ในครอบครัว 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแก

คณะกรรมการชุมชน,คณะกรรมการ

สตร,ีคณะกรรมการผูสูงอายุและ

สมาชิกชุมชน 

30,000 -เทศบาลนครตรัง 

 

-งานชุมชนเมือง 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

 

เดิม  

 

 

 

 

          

7 

ใหม 

 

โครงการสงเสริมการ

ดําเนินงานเพ่ือยุติความรุนแรง

ในครอบครัว 

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแก

คณะกรรมการชุมชน,คณะกรรมการ

สตร,ีคณะกรรมการผูสูงอายุและ

สมาชิกชุมชน 

 

 

 

 

 

30,000 -เทศบาลนครตรัง -งานชุมชนเมือง 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

แก 

ไข 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข คร้ังท่ี 1 

 เทศบาลนครตรัง 

2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม คุณภาพชีวิต สูเมืองแหงความสุข 

 2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวยดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 
มี.

ค.
 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

8 

เดิม 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดําเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรเีทศบาลนครตรัง 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน

การ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีแก 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี และ 

สมาชิกสตรีในเขตเทศบาลนครตรงั 

และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

50,000 -เทศบาลนครตรัง 

 

-งานพัฒนาชุมชน 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

 

  

 

 

 

 

   เดิม       

8 

ใหม 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดําเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรเีทศบาลนครตรัง 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน

การ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีแก 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี และ 

สมาชิกสตรีในเขตเทศบาลนครตรงั 

และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

50,000 -เทศบาลนครตรัง -งานพัฒนาชุมชน 

-กองสวัสดิการ

สังคม 

  

 

 

 

 แก

ไข 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข คร้ังท่ี 1 

 เทศบาลนครตรัง 

 

2. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน     

 2.7 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา

ณ 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวยดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

9 

เดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเคราะหผูปวยเอดส 1.ตรวจสอบสถานะการดํารงชีวิตของผูมีสิทธิ

รับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่เบิกจายตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

2.จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ย

ยังชีพผูปวยเอดส ประจาํปงบประมาณ  

2565 

3.ขออนุมัติเบิกจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสเปน

รายเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

4.รับขึ้นทะเบียนผูปวยเอดสรายใหม 

5.บริการใหคําแนะนําฯ 

6.ตรวจสอบสถานะการมีชีวิตการยายเขา 

ยายออก  บัญชธีนาคาร ประจาํป  

300,000 

เดิม 

เทศบาลนครตรัง 

 

-งานสังคม

สงเคราะห 

-กองสวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกไข คร้ังท่ี 1 

 เทศบาลนครตรัง 

2. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน     

 2.7  แผนงานงบกลาง 

ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวยดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

9 

ใหม 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเคราะหผูปวย

เอดส 

 

 

 

 

 

 

-1.ตรวจสอบสถานะการดํารงชีวิตของ

ผูมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสท่ี

เบิกจายตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

2.จัดทําประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ

รับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ประจําป

งบประมาณ  2565 

3.ขออนุมัติเบิกจายเบ้ียยังชีพผูปวย

เอดสเปนรายเดือน ภายในวันท่ี 10 

ของทุกเดือน 

4.รับข้ึนทะเบียนผูปวยเอดสรายใหม 

5.บริการใหคําแนะนําฯ 

6.ตรวจสอบสถานะการมีชีวิตการยาย

เขา ยายออก  บัญชีธนาคาร ประจําป 

270,000 

แกไข 

-เทศบาลนครตรัง -งานสังคม

สงเคราะห 

-กองสวัสดิการ

สังคม 
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สวนท่ี 3 บญัชีบญัชีจาํนวนครุภณัฑ เพิ่มเติม 
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แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

1. บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการ

ตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

26 100.00              6,985,390          100.00                สํานักชาง

26 100.00             6,985,390         100.00               

26 100.00             6,985,390         100.00               รวมทั้งสิ้น

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1

เทศบาลนครตรัง

รวม

ยุทธศาสตร/แผนงาน หนวยดําเนินการ

14



แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

 

1. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง             

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

1 เครื่องเลื่อยโซยนต เครื่องเลื่อยโซยนต คุณลักษณะ 

เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ไม

ต่ํากวา 5.3 แรงมา แผนบังคับ

โซยาวไมต่ํากวา 25 น้ิว  

จํานวน 1 เครื่อง 

30,000 ภายในเขต งาน             

   เทศบาล สวนสาธารณะ             

   นครตรัง              
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

1. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง             

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

2 เครื่องเลื่อยโซยนต เครื่องเลื่อยโซยนต คุณลักษณะ 

เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ไม

ต่ํากวา 3.1 แรงมา แผนบังคับ

โซยาว 18-20 น้ิว  จํานวน   

1 เครื่อง 

20,000 ภายในเขต งาน             

   เทศบาล สวนสาธารณะ             

   นครตรัง              
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

1. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง             

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

3 เครื่องเลื่อยโซยนต เครื่องเลื่อยโซยนต คุณลักษณะ 

เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ไม

ต่ํากวา 0.8 แรงมา แผนบังคับ

โซยาวไมต่ํากวา 11.5 น้ิว  

จํานวน 2 เครื่อง 

24,000 ภายในเขต งาน             

   เทศบาล สวนสาธารณะ             

   นครตรัง              
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร             

    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

4 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 มีจอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา  

19 น้ิว พรอมแปนพิมพและ

เมาส จํานวน 1 เครื่อง 

22,000 สํานักชาง งาน             

    สวนสาธารณะ             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร             

    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

5 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction 

เลเซอร หรือ LED สี จํานวน   

1 เครื่อง 

15,000 สํานักชาง งาน             

    สวนสาธารณะ             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร             

    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

6 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800VA จํานวน 1 เครื่อง 

2,500 สํานักชาง งาน             

    สวนสาธารณะ             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร             

    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

7 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 น้ิว) พรอม

แปนพิมพและเมาส จํานวน    

1 เครื่อง 

17,000 สํานักชาง งานกําจัด             

    มูลฝอยและ             

    สิ่งปฏิกูล             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร             

    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

8 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 

1 เครื่อง 

2,600 สํานักชาง งานกําจัด             

    มูลฝอยและ             

    สิ่งปฏิกูล             

                  

                  

                    

                     

                     

                     

                       
 

 
 
 

22



แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร             

    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

9 เครื่องพิมพฟอรมเครื่องช่ัง เครื่องพิมพฟอรมเครื่องช่ัง  

แบบ Dot Matrix พรอมติดตั้ง 

จํานวน 1 ชุด 

9,800 สํานักชาง งานกําจัด             

    มูลฝอยและ             

    สิ่งปฏิกูล             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

10 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800VA จํานวน 1 เครื่อง 

2,500 สํานักชาง งานกําจัด             

    มูลฝอยและ             

    สิ่งปฏิกูล             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร             

    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

11 ซอฟตแวรเครื่องช่ังนํ้าหนัก ซอฟตแวรเครื่องช่ังนํ้าหนัก

รถบรรทุกขยะ Truck Scale 

Software ติดตั้งระบบพรอม 

ใชงาน จํานวน 1 ชุด 

42,500 สํานักชาง งานกําจัด             

 รถบรรทุกขยะ   มูลฝอยและ             

    สิ่งปฏิกูล             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

 
2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

    2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

12 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2 มีจอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา  

19 น้ิว พรอมแปนพิมพและ

เมาส จํานวน 2 เครื่อง 

60,000 สํานักชาง งานวิศวกรรม             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

    2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

13 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 

1 เครื่อง 

2,600 สํานักชาง งานวิศวกรรม             

                 

                 

                  

                  

                    

                     

                     

                     

                       
 

 
 
 
 

27



แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร             

    2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

14 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ

ชนิด LED ขาวดํา แบบ 

Network สําหรบักระดาษ A3  

จํานวน 1 เครื่อง 

54,000 สํานักชาง งานวิศวกรรม             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร             

    2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

15 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800VA จํานวน 2 เครื่อง 

5,000 สํานักชาง งานวิศวกรรม             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

2. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร             

    2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                      

16 
อุปกรณอานบัตรแบบ 
อเนกประสงค 

อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค (Smart Card 

Reader) จํานวน 4 เครื่อง 

2,800 สํานักชาง 
ฝายควบคมุ
อาคาร             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

3. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน             

    3.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

ท่ี ครุภณัฑ 

รายละเอียดของ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ 
ดําเนินการ 

รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

17 เครื่องปรับอากาศ - เครื่องปรับอากาศแบบ    
แยกสวนแบบแขวน (ราคา
รวมติดตั้ง) ขนาดไมต่ํากวา 
13,000 บีทียู จํานวน         
2 เครื่อง  
   - 
เครื่องปรับอากาศแบบ        
แยกสวนแบบแขวน (ราคา
รวมติดตั้ง) ขนาดไมต่ํากวา 
24,000 บีทียู จํานวน         
1 เครื่อง  

74,400 สํานักชาง งานกําจัด             

    มูลฝอยและ             

    สิ่งปฏิกูล             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

3. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

    3.1  แผนงานเคหะและชุมชน             
                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

18 ตูเหล็กแบบ 2 บาน ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน    1 

ตู 

5,900 สํานักชาง งานกําจัด             

    มูลฝอยและ             

    สิ่งปฏิกูล             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

3. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

    3.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

19 ตูล็อกเกอร 18 ชอง ตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน    

1 ตู 

8,000 สํานักชาง งานกําจัด             

    มูลฝอยและ             

    สิ่งปฏิกูล             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

3. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน             

    3.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

20 เกาอ้ีสําหรับประชุม เกาอ้ีสําหรับประชุม แบบบุนวม 

ขาเหล็กชุบโครเมีย่ม มีพนักพิง 

จํานวน 10 ตัว 

6,050 สํานักชาง งานกําจัด             

    มูลฝอยและ             

    สิ่งปฏิกูล             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

 
3. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน             

    3.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

21 โตะสําหรับประชุม  โตะสําหรับประชุม ชนิดขา

เหล็กพับได วัสดโุฟเมกา ขนาด 

60x180 เซนติเมตร จํานวน 

2 ตัว 

3,740 สํานักชาง งานกําจัด             

    มูลฝอยและ             

    สิ่งปฏิกูล             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

 
4. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว             

    4.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

22 เครื่องตัดหญา เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  

จํานวน 2 เครื่อง 

19,000 สํานักชาง งานกําจัด             

    มูลฝอยและ             

    สิ่งปฏิกูล             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

4. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 

    4.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

23 เครื่องตัดหญา เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 

คุณลักษณะเปนเครื่องตดัหญา

แบบสะพาย เครื่องยนตขนาด

ไมนอยกวา 1.4 แรงมา 

ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 

30 ซีซี พรอมใบมีด จํานวน          

5 เครื่อง 

47,500 สํานักชาง งานควบคุม             

    และตรวจสอบ             

    บําบัดนํ้าเสีย             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

5. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

24 เครื่องสูบนํ้าเสีย 
เครื่องสูบนํ้าเสียแบบจุมใตนํ้า 

ขนาดไมนอยกวา 21.5 กิโลวัตต 

สูบนํ้าไดไมนอยกวา 110 ลิตร/

วินาที ท่ีแรงสูบสง ไมนอยกวา    

12 เมตร จํานวน 3 เครื่อง 

พรอมตูควบคุมไฟฟาและ

อุปกรณประกอบ สําหรับสูบนํ้า

เสียจากสถานีสูบนํ้าเสียสามแยก

หม ีเขาสูระบบรวบรวมนํ้าเสีย

ไปยังโรงงานปรับปรุงคุณภาพนํ้า

เทศบาลนครตรัง ราคารวมคารื้อ

ถอนและงานติดตั้ง  

6,500,000 สํานักชาง งานควบคุม             

    และตรวจสอบ             

    บําบัดนํ้าเสีย             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

                  

6. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ             

    6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

25 ลอวัดระยะทาง ลอวัดระยะทาง 

(Measuring Wheels) 

จํานวน 2 อัน คุณลักษณะ 

ชนิดธรรมดา แบบมิเตอร  

ขนาดเสนผาศูนยกลางไม

นอยกวา 320 มิลลิเมตร 

สามารถวัดระยะทางได 

9,999.90 เมตร อานคาได

ละเอียด 10 เซนติเมตร 

หรือดีกวา  

14,000 สํานักชาง งานวิศวกรรม             
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แบบ  ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1 

เทศบาลนครตรัง 

 
6. ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ 

    6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

                  

ท่ี ครุภณัฑ 
รายละเอียดของ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ครุภณัฑ ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                       

26 เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณ 
เคร่ืองหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม

แบบพกพา จํานวน 1 เคร่ือง มี

เคร่ืองรับสัญญาณ GPS แบบความไว

สูง มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 

บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอย

กวา 2,000 จุด และสรางเสนทางได 

200 เสนทาง บันทึกขอมูลคาพกิัด

โดยอัตโนมัติไดถึง 10,000 จุด มีแผน

ที่ประเทศไทยบรรจุอยู และขอมูล

ตําแหนงสถานที่สําคัญไมนอยกวา 

500,000 ตําแหนง มีเข็มทิศ

อิเล็กทรอนิกสและระบบ 

หาคาความสูงโดยการวัดความดัน

บรรยากาศ มีพอรตสําหรับเชื่อมตอ

กับเคร่ืองคอมพิวเตอรผานทาง  

USB port แบบ High-speed  

24,500 สํานักชาง งานวิศวกรรม             

 ดาวเทียมแบบพกพา                
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	สรุปแผนงาน
	สรุปแผนงาน

