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คํานํา 

 

            ตามท่ี เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ไปแลวนั้น  ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินงาน เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบฯ และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลเวียงเชียงของจึงมีความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    
ขอ ๒๒    เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันตามภารกิจและอํานาจหนาที่    

         
       

                     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                               เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
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หลักการและเหตุผล 

        ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๕  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีแผนงาน/โครงการพัฒนาที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป (พ.ศ. 2561-2564) ที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคเปาหมายการดําเนินการของโครงการเพื่อให
สอดคลองกับปญหา ความตองการ ถูกตองตามระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  ดังนั้นเพ่ือให
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอยเปนประโยชนตอทองถ่ินและ
ประชาชน  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของจึงมีความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖ –
๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๑) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙   ขอ ๒๒  เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที ่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  

  
       

 

 



แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

1 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 2 

หนา 153)

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน เพื่อ

รองรบัการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสํานักปลัดและ

ทดแทนของเดิมที่ไมรองรับ

อุปกรณรุนใหม

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน(มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯป 2559) 

ขนาดจอไมนอยกวา 18.5 นิ้ว/2 เคร่ือง

32,000       -          -          -          สํานักปลัด

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน เพื่อ

รองรบัการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสํานักปลัดและ

ทดแทนของเดิมที่ไมรองรับ

อุปกรณรุนใหม

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน(มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯป 2560) 

ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว/3 เคร่ือง

       48,000 -          -          -          

วัตถุประสงค

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑปที่จะจัดซื้อ และเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน

ประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงคประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน

2 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 3 

หนา 153)

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร 

ชนิด LED ขาวดํา เพื่อใชใน

งานสํานักปลัด

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

ขาวดํา (มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 2559 

(ขนาด 18 หนา/นาที)/1 เคร่ือง

        3,300 -          -          -          สํานักปลัด

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือ

 ชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1  เพื่อใช

ในงานสํานักปลัด

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1  

(มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 2560/1 

เคร่ือง

        7,900 -          -          -          

3 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 4 

หนา 153)

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 เพื่อรองรับการ

ปฏิบัติงานการบันทึกขอมูล

การใชงานระบบสารสนเทศ

โครงการจัดตั้งศูนยขอมูล

บุคลากรทองถิ่นแหงชาติ

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2 (มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ป 2559)/1 เคร่ือง

       29,000             -   -          -          สํานักปลัด

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑปที่จะจัดซื้อ และเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงคประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน เพื่อ

ไวประจําหองขอมูลขาวสาร

เทศบาลฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน(มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 2560)/1 

เคร่ือง

 - 16,000      -          -          

4 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 5 

หนา 154)

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาจอภาพ LED ขนาด

จอไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

เพื่อใชทดแทนของเดิมที่

ชํารุด

จอภาพ LED ขนาดจอภาพไมนอยกวา

 18.5 นิ้ว (มาตรฐานครุภัณฑ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 

2559)/1 จอ

3,300        สํานักปลัด

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาจอภาพ LED ขนาด

จอไมนอยกวา 19 นิ้ว เพ่ือ

ใชทดแทนของเดิมที่ชํารุด

จอภาพ LED ขนาดจอภาพไมนอยกวา

 19 นิ้ว (มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 2560)/1 จอ

3,000        

เหตุผลความจําเปน  เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑปที่จะจัดซื้อ และเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงคประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน

5 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 6 

หนา 154)

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาจอภาพ LED ขนาด

จอไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 

เพื่อใชติดตั้งในระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด 

CCTV

จอภาพ LED ขนาดจอภาพไมนอยกวา

 21.5 นิ้ว (มาตรฐานครุภัณฑ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 

2559)/1 จอ

        4,300 สํานักปลัด

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาจอภาพ LED ขนาด

จอไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 

เพื่อใชติดตั้งในระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด 

CCTV

จอภาพ LED ขนาดจอภาพไมนอยกวา

 21.5 นิ้ว (มาตรฐานครุภัณฑ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 

2560)/1 จอ

4,000        

6 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 12 

หนา 155)

การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสาํนักงาน  จัดหาเครื่องปรับอากาศ

แบบ

แยกสวนชนิดติดผนัง เพื่อ

ติดตั้งในสถานศึกษาของ

เทศบาลฯ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 

บีทียู (มาตรฐานครุภัณฑฯ 2559) 

จํานวน 2 เคร่ือง/ป

42,000       42,000      42,000      -          กองการศกึษา

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสาํนักงาน  จัดหาเครื่องปรับอากาศ

แบบ

แยกสวนชนิดติดผนัง เพื่อ

ติดตั้งในสถานศึกษาของ

เทศบาลฯ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 

บีทียู (มาตรฐานครุภัณฑฯ 2561) 

จํานวน 7 เคร่ือง

147,000     -          -          -          กองการศกึษา

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑปที่จะจัดซื้อ

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑปที่จะจัดซื้อ
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงคประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน

7 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 11 

หนา 155)

การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เคร่ืองเลนพัฒนาการเด็ก

กลางแจง เพ่ือติดตั้งใน

สถานศกึษา/ลานสาธารณะ

หมูบานในเขตเทศบาล

เคร่ืองเลนพัฒนาการเด็กกลางแจง 

ขนาดไมนอยกวา 7.50x9.50x3.00 

เมตร ประกอบดวย กระดานลื่นเดี่ยว

,เชือกตาขาย 2 ดาน, บันไดลิง,เชือก

โหนตัว,ทอเหล็กโหนตัว,บันไดทางขึ้น,

ทางขึ้นลาดเอียง/2 ชุด

400,000     -          -          -          กองการศกึษา

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เคร่ืองเลนพัฒนาการเด็ก

กลางแจง เพ่ือติดตั้งใน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

เคร่ืองเลนพัฒนาการเด็กกลางแจง 

จํานวน 2 ชุด ไดแก 

1.อุโมงคพลาสติก(ทอโคง) ขนาดความ

กวางไมนอยกวา 120 ซม. ยาวไมนอย

กวา  250 ซม. สูงไมนอยกวา 130 ซม.

2.กระดานลื่นปราสาทนอย ขนาด

ความกวางไมนอยกวา 100 ซม. ยาว

ไมนอยกวา 350 ซม. สูงไมนอยกวา 

180 ซม.

200,000     -          -          -          กองการศกึษา

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงคประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน

8 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 15 

หนา 155)

การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสาํนักงาน จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร

ชนิดบานเล่ือนทึบ เพื่อใช

เก็บเอกสารกองการศึกษา

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดลานเล่ือนทึบ/1

 ตู

5,000        -          -          -          กองการศกึษา

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสาํนักงาน จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร

ชนิดบานเล่ือนทึบ เพื่อใช

เก็บเอกสารกองการศึกษา

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดลานเล่ือนทึบ/2

 ตู

10,000       -          -          -          กองการศกึษา

9 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 22

หนา 156)

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 เพื่อใชในงานกอง

ชาง

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2(มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯป 2559)/1 เคร่ือง

-           -          29,000      -          กองชาง

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 เพื่อใชในงานกอง

ชาง

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2(มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯป 2560)/1 เคร่ือง

30,000       

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน

เหตุผลความจําเปน   ตองการจัดหาในป 2561 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑปที่จะจัดซื้อ
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงคประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน

10 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 20

หนา 156)

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ สํานักงาน ตูเก็บเอกสารชนิดบาน

เลื่อนกระจก(กองชาง)

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก/4 ตู 

(ราคามาตรฐานครุภัณฑป 2559)

-           11,000      5,500       5,500       กองชาง

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ สํานักงาน ตูเก็บเอกสารชนิดบาน

เลื่อนกระจก(กองชาง)

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก/1 ตู 5,500        -          -          -          

เหตุผลความจําเปน   ตองการจัดหาในป 2561 จํานวน  1 ตู
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

1 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 2 

หนา 153)

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน เพื่อ

รองรบัการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสํานักปลัดและ

ทดแทนของเดิมที่ไมรองรับ

อุปกรณรุนใหม

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน(มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯป 2559) 

ขนาดจอไมนอยกวา 18.5 นิ้ว/2 เคร่ือง

32,000       -          -          -          สํานักปลัด

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน เพื่อ

รองรบัการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสํานักปลัดและ

ทดแทนของเดิมที่ไมรองรับ

อุปกรณรุนใหม

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน(มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯป 2560) 

ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว/3 เคร่ือง

       48,000 -          -          -          

วัตถุประสงค

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑปที่จะจัดซื้อ และเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน

ประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงคประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน

2 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 3 

หนา 153)

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร 

ชนิด LED ขาวดํา เพื่อใชใน

งานสํานักปลัด

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

ขาวดํา (มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 2559 

(ขนาด 18 หนา/นาที)/1 เคร่ือง

        3,300 -          -          -          สํานักปลัด

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือ

 ชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1  เพื่อใช

ในงานสํานักปลัด

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1  

(มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 2560/1 

เคร่ือง

        7,900 -          -          -          

3 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 4 

หนา 153)

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 เพื่อรองรับการ

ปฏิบัติงานการบันทึกขอมูล

การใชงานระบบสารสนเทศ

โครงการจัดตั้งศูนยขอมูล

บุคลากรทองถิ่นแหงชาติ

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2 (มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ป 2559)/1 เคร่ือง

       29,000             -   -          -          สํานักปลัด

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑปที่จะจัดซื้อ และเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงคประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน เพื่อ

ไวประจําหองขอมูลขาวสาร

เทศบาลฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน(มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 2560)/1 

เคร่ือง

 - 16,000      -          -          

4 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 5 

หนา 154)

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาจอภาพ LED ขนาด

จอไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

เพื่อใชทดแทนของเดิมที่

ชํารุด

จอภาพ LED ขนาดจอภาพไมนอยกวา

 18.5 นิ้ว (มาตรฐานครุภัณฑ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 

2559)/1 จอ

3,300        สํานักปลัด

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาจอภาพ LED ขนาด

จอไมนอยกวา 19 นิ้ว เพ่ือ

ใชทดแทนของเดิมที่ชํารุด

จอภาพ LED ขนาดจอภาพไมนอยกวา

 19 นิ้ว (มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 2560)/1 จอ

3,000        

เหตุผลความจําเปน  เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑปที่จะจัดซื้อ และเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงคประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน

5 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 6 

หนา 154)

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาจอภาพ LED ขนาด

จอไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 

เพื่อใชติดตั้งในระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด 

CCTV

จอภาพ LED ขนาดจอภาพไมนอยกวา

 21.5 นิ้ว (มาตรฐานครุภัณฑ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 

2559)/1 จอ

        4,300 สํานักปลัด

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

บริหารงานท่ัวไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาจอภาพ LED ขนาด

จอไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 

เพื่อใชติดตั้งในระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด 

CCTV

จอภาพ LED ขนาดจอภาพไมนอยกวา

 21.5 นิ้ว (มาตรฐานครุภัณฑ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 

2560)/1 จอ

4,000        

6 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 12 

หนา 155)

การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสาํนักงาน  จัดหาเครื่องปรับอากาศ

แบบ

แยกสวนชนิดติดผนัง เพื่อ

ติดตั้งในสถานศึกษาของ

เทศบาลฯ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 

บีทียู (มาตรฐานครุภัณฑฯ 2559) 

จํานวน 2 เคร่ือง/ป

42,000       42,000      42,000      -          กองการศกึษา

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสาํนักงาน  จัดหาเครื่องปรับอากาศ

แบบ

แยกสวนชนิดติดผนัง เพื่อ

ติดตั้งในสถานศึกษาของ

เทศบาลฯ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 

บีทียู (มาตรฐานครุภัณฑฯ 2561) 

จํานวน 7 เคร่ือง

147,000     -          -          -          กองการศกึษา

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑปที่จะจัดซื้อ

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑปที่จะจัดซื้อ

15



แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงคประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน

7 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 11 

หนา 155)

การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เคร่ืองเลนพัฒนาการเด็ก

กลางแจง เพ่ือติดตั้งใน

สถานศกึษา/ลานสาธารณะ

หมูบานในเขตเทศบาล

เคร่ืองเลนพัฒนาการเด็กกลางแจง 

ขนาดไมนอยกวา 7.50x9.50x3.00 

เมตร ประกอบดวย กระดานลื่นเดี่ยว

,เชือกตาขาย 2 ดาน, บันไดลิง,เชือก

โหนตัว,ทอเหล็กโหนตัว,บันไดทางขึ้น,

ทางขึ้นลาดเอียง/2 ชุด

400,000     -          -          -          กองการศกึษา

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เคร่ืองเลนพัฒนาการเด็ก

กลางแจง เพ่ือติดตั้งใน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

เคร่ืองเลนพัฒนาการเด็กกลางแจง 

จํานวน 2 ชุด ไดแก 

1.อุโมงคพลาสติก(ทอโคง) ขนาดความ

กวางไมนอยกวา 120 ซม. ยาวไมนอย

กวา  250 ซม. สูงไมนอยกวา 130 ซม.

2.กระดานลื่นปราสาทนอย ขนาด

ความกวางไมนอยกวา 100 ซม. ยาว

ไมนอยกวา 350 ซม. สูงไมนอยกวา 

180 ซม.

200,000     -          -          -          กองการศกึษา

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงคประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน

8 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 15 

หนา 155)

การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสาํนักงาน จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร

ชนิดบานเล่ือนทึบ เพื่อใช

เก็บเอกสารกองการศึกษา

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดลานเล่ือนทึบ/1

 ตู

5,000        -          -          -          กองการศกึษา

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสาํนักงาน จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร

ชนิดบานเล่ือนทึบ เพื่อใช

เก็บเอกสารกองการศึกษา

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดลานเล่ือนทึบ/2

 ตู

10,000       -          -          -          กองการศกึษา

9 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 22

หนา 156)

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 เพื่อใชในงานกอง

ชาง

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2(มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯป 2559)/1 เคร่ือง

-           -          29,000      -          กองชาง

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 เพื่อใชในงานกอง

ชาง

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 2(มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯป 2560)/1 เคร่ือง

30,000       

เหตุผลความจําเปน   เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน

เหตุผลความจําเปน   ตองการจัดหาในป 2561 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑปที่จะจัดซื้อ
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงคประเภทหมวด
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน

10 รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564)เดิม   

(โครงการลําดับที่ 20

หนา 156)

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ สํานักงาน ตูเก็บเอกสารชนิดบาน

เลื่อนกระจก(กองชาง)

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก/4 ตู 

(ราคามาตรฐานครุภัณฑป 2559)

-           11,000      5,500       5,500       กองชาง

รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(2561-2564) ที่

เปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครภุัณฑ สํานักงาน ตูเก็บเอกสารชนิดบาน

เลื่อนกระจก(กองชาง)

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก/1 ตู 5,500        -          -          -          

เหตุผลความจําเปน   ตองการจัดหาในป 2561 จํานวน  1 ตู
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