
2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาวัสดแุละครุภัณฑ์

ส านักงานของหน่วยงานตา่งๆ 

ภายในเทศบาล

เพิม่ประสิทธิภาพการ

ท างาน

ด าเนินการจัดหา

วัสดุครุภัณฑ์

ของหน่วยงานให้

เป็นไปตาม

ระเบียบฯ

การปฏิบัติงานมีความ

รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิม่

ประสิทธิภาพในการ

บริการประชาชน

ทุกกอง

 (1) กองชา่ง 3,020,000

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เคร่ือง

คอมพิวเตอร์แบบพกพา)

27,000 การปฏิบัติงานมีความ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560)

เทศบาลต าบลชะมาย

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ -

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการจดัการองค์กร 

แนวทางที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพวิธีการท างาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

 - ครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ multifuntion

 ชนิดเลเซอร์ ชนิด LEP สี

18,000 ท าให้ข้อมูลในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ไม่หายเมื่อ

เกิดไฟดับ

กองช่าง

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้อง

ถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล)

20,000 การปฏิบัติงานมีความ

ถูกต้อง สะดวกและ

รวดเร็ว

กองช่าง

- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เคร่ืองตัดพืน้

คอนกรีต)

40,000 ประหยัดงบประมาณ

ในการซ่อมแซมถนน

กองช่าง

 - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถบด) 2,700,000 ประชาชนมีถนน

ส าหรับใช้คมนาคมได้

สะดวก

กองช่าง

- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เคร่ืองอัดอากาศ) 65,000 เพือ่ยืดอายุการใช้งาน

ของรถยนต์และ

ประหยัดงบประมาณ

กองช่าง

- ค่าจ้างทีป่รึกษาส าหรับงานออกแบบ 150,000 การออกแบบมีความ

ถูกต้อง

กองช่าง
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(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2) ส านักปลัด 2,869,500

 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท า

น้ าร้อน - น้ าเย็น ส าหรับบริการ

ประชาชน

26,000 เพือ่ให้มีครุภัณฑ์ใช้ใน

ส านักงาน

ส านักปลัด

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1)    เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 15,000 x 2

(2)    เคร่ืองส ารองไฟ 2,500 x 2 81,000

(3)    เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี         

จ านวน 2 ชุด

23,000 x 2

 - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้อง

ถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล) จ านวน 2 

ตัว

20,000 เพือ่ความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน

งานป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย 

และงาน

พัฒนาชุมชน
- ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง ส านักปลัด

1) โครงการปรับปรุงห้องประชุม

สภาทต.ชะมาย

ปรับปรุงห้องประชุม

สภาเทศบาลชะมาย 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองเสียง

680,000

เพือ่ความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน

ส านักปลัด 

(ฝ่าย

อ านวยการ)

เพือ่ความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

- ครุภัณฑ์ส านักงาน

1)      โต๊ะคอมพิวเตอร์ 7,000

2)      เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 3,000

3)      โต๊ะและเก้าอี้ท างาน 24,000

4)      ตู้ส าหรับจัดเก็บชุดกาแฟ 4,500

5)      ชุดรับแขก 20,000

 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ า

ไฟฟ้า)

17,000 เพือ่ใช้ในงานกิจการ

สภาฯ ของเทศบาล

ต าบลชะมาย

ส านักปลัด

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1)      เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ส าหรับประมวลผล

27,000

2)      เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / 

ชนิด LED สี แบบ Network

18,000

เพือ่ความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

เพือ่ความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน

งานการศึกษา

 ส านักปลัด
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(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3)      เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 750

 VA

2,000

จัดซ้ือรถตรวจการณ์ เพือ่ประชาชนได้รับ

การบริการได้สะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น

รถตรวจการณ์ 

จ านวน 1 คัน

1,000,000 ประชาชนได้รับการ

บริการรวดเร็วขึ้น

ส านักปลัด

จัดซ้ือเต็นท์โต๊ะ-เก้าอื้ เพือ่ประชาชนได้รับ

การบริการได้สะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น

เต็นท์ จ านวน 10

  หลัง

1,000,000 ประชาชนได้รับการ

บริการรวดเร็วขึ้น

ส านักปลัด

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 100,000 เพือ่ความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ม่านติดส านักงาน) ติดต้ังม่านติด

หน้าต่างทุกห้องใน

ส านักงาน

200,000 เพือ่ความสวยงาม เป็น

ระเบียบเรียบร้อยใน

ส านักงาน

ส านักปลัด
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(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(3) กองสาธารณสุข 700,500

 - วัสดุส านักงาน (เก้าอี้พลาสติก) 44,000 เพื่อประชาชนได้รับการ

บริการได้สะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

กอง

สาธารณสุข

  วัสดุงานบ้านงานครัว (จัดซ้ือถังขยะ 

250 ใบ)

250,000 มีถังขยะ 

บริการ

ประชาชนอย่าง

เพยีงพอ

เพื่อประชาชนได้รับการ

บริการได้สะดวก
กอง

สาธารณสุข

- ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะและเก้าอี้

ท างาน)

4,500 การบริการเกิดความ

สะดวกและคล่องตัว
กอง

สาธารณสุข

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์)

70,000 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การท างานของพนักงาน
กอง

สาธารณสุข
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ)์ 18,500 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การท างานของพนักงาน
กอง

สาธารณสุข

 - ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็กบาน

เล่ือน)

3,500 มีที่จัดเก็บเอกสารอย่าง

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย
กอง

สาธารณสุข
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชุด (เคร่ือง

ส ารองไฟ)

35,000 เพื่อความสะดวกในการ

ปฏบิติังาน
กอง

สาธารณสุข
 - ครุภัณฑ์อื่นๆ (เต๊นท์ชนิดโค้งพร้อม

ผ้าใบคลุม)

265,000 ประชาชนได้รับการบริการได้

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
กอง

สาธารณสุข
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(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

 - โต๊ะท างาน 10,000 เพือ่ความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน

กอง

สาธารณสุข

 (4) กองวิชาการและแผนงาน 209,500

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,000 ประสิทธิภาพและ

คุณภาพของกอง

วิชาการและแผนงาน

ได้รับการพัฒนามากขึ้น

กองวิชาการ

และแผนงาน

- เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 3,000

- ตู้เหล็กบานเล่ือน 3,500

- โต๊ะและเก้าอี้ส านักงาน 4,000

 - ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

(งานนิติการ)

5,000 กองวิชาการ

และแผนงาน

 - ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ

ดิจิตอล (เกิน 17 ล้านพิกเซลขึ้นไป)

30,000 กองวิชาการ

และแผนงาน

กองวิชาการ

และแผนงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

 - คอมพิวเตอร์ (งานนิติการ)

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 27,000

- เคร่ืองพิมพ์ 18,000

- เคร่ืองส ารองไฟ 2,000

 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน)

57,500 กองวิชาการ

และแผนงาน

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 32,000

- เคร่ืองส ารองไฟ 2,500

- เคร่ืองพิมพ์ 23,000

(5) กองคลัง 209,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   - 

เคร่ืองส ารองไฟ                      - 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการจัดท า

แผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 

LTAX 3,000

จัดท าแผนทีภ่าษี

และทะเบียน

ทรัพย์สิน

โปรแกรม LTAX

 2,000

                  

   2,500        

 32,000

                  

   2,500        

 32,000

เกิดประสิทธิภาพใน

การจัดท าแผนทีภ่าษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

กองคลัง (งาน

แผนทีภ่าษี

และทะเบียน

ทรัพย์สิน)

กองวิชาการ

และแผนงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โต๊ะ - เก้าอี้ ส านักงาน เพือ่ให้ผู้ช่วยงาน

จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วย

พัสดุ และผู้ช่วยงาน

แผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินมี

โต๊ะในการปฏิบัติงาน

20,000 20,000 เพือ่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานกองคลัง ท า

ให้พนักงานเทศบาล

สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิม่ขึ้น

กองคลัง      

 - งานพัสดุ  -

 งานจัดเก็บ

รายได้ - งาน

แผนทีภ่าษี

และทะเบียน

ทรัพย์สิน

ตู้เหล็กบานเล่ือน จ านวน 2 ตู้ เพือ่ใช้ในการเก็บ

เอกสารงานแผนที่

ภาษี งานพัสดุ งาน

การเงิน

8,000 8,000 เกิดประสิทธิภาพใน

การท างานมากยิ่งขึ้น

กองคลัง

ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ เพือ่ใช้ในการเก็บ

เอกสาร กองคลัง

16,000 16,000 เกิดประสิทธิภาพใน

การท างานมากยิ่งขึ้น

กองคลัง

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 3 ตู้ เพือ่ใช้เก็บเอกสาร

ฎีกาในส านักงาน

16,000 16,000 เกิดประสิทธิภาพใน

การท างานมากยิ่งขึ้น

กองคลัง
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(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

กล้องถ่ายรูป เพือ่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานแผนทีภ่าษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

20,000 เกิดประสิทธิภาพใน

การจัดท าแผนทีภ่าษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

กองคลัง งาน

แผนทีภ่าษี

และทะเบียน

ทรัพย์สิน
(6) สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล

ต าบลชะมาย

109,000 1,526,000

758,500 5,015,000 7,299,500
ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

(มอก.) ขนาด 2 บาน จ านวน 2 ตู้

50,000 เกิดประสิทธิภาพใน

การท างานมากยิ่งขึ้น

งานกิจการ

สถานีขนส่ง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตู้เหล็ก

เก็บเอกสาร (มอก.) ขนาด 2 บาน 

จ านวน 2 ตู้

10,000 เกิดประสิทธิภาพใน

การท างานมากยิ่งขึ้น

งานกิจการ

สถานีขนส่ง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ า

ร้อนน้ าเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก 

จ านวน 1 เคร่ือง

26,000 เพือ่ส าหรับบริการ

ประชาชน

งานกิจการ

สถานีขนส่ง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์                   

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด

เลเซอร์/LED

23,000 เกิดประสิทธิภาพใน

การท างานมากยิ่งขึ้น

งานกิจการ

สถานีขนส่ง
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(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3,161,000 1,517,000 10,030,000 14,708,000

0
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