
  1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
 - แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 ผาเต็นท  - จดัซ้ือผาเต็นทขนาด 4 x 8 เมตร             90,000

สูง 1.20 เมตร จํานวน 6 ผืน (เงินรายได)
นราธิวาส

2 เคร่ืองปรับอากาศ  - จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน 42,300            
แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทีย ู (เงินรายได)
(ราคารวมคาติดต้ัง) จํานวน 1 เคร่ือง 

รวม 132,300

 - แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 โตะปฏิบัติงานพรอมเกาอี้  - จดัซ้ือโตะปฏิบัติงานพรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด             29,700

(เงินรายได)

2 ผามานหวงตาไก แบบ 2 ชั้น  - จดัซ้ือผามานหวงตาไก แบบ 2 ชั้น             65,500
รวมอปุกรณพรอมติดต้ัง รวมอปุกรณพรอมติดต้ัง จํานวน 6 ชุด (เงินอดุหนุนทั่วไป)

นราธิวาส

 - สํานักชาง สํานักชาง

2

รับผิดชอบหลัก

 - สํานักงาน สํานักชาง

เทศบาลเมือง

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับทีไ่มไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงานเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน 

และงบประมาณ และงบประมาณ

 - สํานักงาน
เทศบาลเมือง

สํานักปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก

 - กองยทุธศาสตร กองยทุธศาสตร

แบบ ผด.02/1 
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ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
3 วอลเปเปอรผสมไวนิล  - จดัซ้ือวอลเปเปอรผสมไวนิลพรอมติดต้ัง             48,000

พรอมติดต้ัง จํานวน 24 มวน (เงินอดุหนุนทั่วไป)
นราธิวาส

4 พรมทอเคร่ืองชนิดหนาพิเศษ  - จดัซ้ือพรมทอเคร่ืองชนิดหนาพิเศษรวมอปุกรณ           229,500
รวมอปุกรณพรอมติดต้ัง พรอมติดต้ัง จํานวนไมนอยกวา 153 ตารางเมตร (เงินอดุหนุนทั่วไป)

นราธิวาส

5 ผามานปรับแสงแนวต้ังรวม  - จดัซ้ือผามานปรับแสงแนวต้ังรวมอปุกรณ               9,750
อปุกรณ พรอมติดต้ัง พรอมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด (เงินอดุหนุนทั่วไป)

นราธิวาส

6 โตะปฏิบัติงานพรอมเกาอี้  - จดัซ้ือโตะปฏิบัติงานพรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด             29,700
(เงินอดุหนุนทั่วไป)

7 ตูเหล็กแบบ 2 บาน  - จดัซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู             11,800
(เงินอดุหนุนทั่วไป)

8 ตูเหล็ก  - จดัซ้ือตูเหล็ก ขนาดกวาง 4 ฟุตชนิดเต้ีย               4,000
แบบบานเล่ือนทึบสําหรับเกบ็เอกสาร (เงินอดุหนุนทั่วไป)
จํานวน 1 ตู

9 ผามานหวงตาไก แบบ 2 ชั้น  - จดัซ้ือผามานหวงตาไก แบบ 2 ชั้น             10,800
รวมอปุกรณพรอมติดต้ัง รวมอปุกรณพรอมติดต้ัง จํานวน 2 ชุด (เงินอดุหนุนทั่วไป)

นราธิวาส

พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก

 - สํานักงาน

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563

 - สํานักปลัด สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาล

 - สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมือง

สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมือง

 - สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมือง

 - สํานักปลัด สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาล

 - สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมือง

 - สํานักปลัด สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาล
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ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
10 โตะรับแขก  - จดัซ้ือโตะรับแขก จํานวน 1 ชุด             20,000

(เงินอดุหนุนทั่วไป)
นราธิวาส

11 เกาอี้ปฏิบัติงาน  - จดัซ้ือเกาอี้ปฏิบัติงานสําหรับผูบริหาร               7,000
จํานวน 1 ตัว (เงินอดุหนุนทั่วไป)

นราธิวาส

รวม 465,750

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 เกาอี้สํานักงาน  - จดัซ้ือเกาอี้สํานักงาน จํานวน 10 ตัว             17,000

(เงินรายได)
นราธิวาส

2 เกาอี้ (พนักพิงสูง)  - จดัซ้ือเกาอี้ (พนักพิงสูง) จํานวน 2 ตัว 9,800              
(เงินรายได)

นราธิวาส

รวม 26,800

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก

 - สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมือง

 - สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมือง

เทศบาลเมือง

 - สํานักงาน สํานักชาง

เทศบาลเมือง

2

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก

 - สํานักงาน สํานักชาง

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน 

11
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 - แผนงานการศึกษา
ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 โตะปฏิบัติงานพรอมเกาอี้  - จดัซ้ือโตะปฏิบัติงานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด             11,800

เพื่อใชในการดําเนินงานของสํานักการศึกษา (เงินอดุหนุนทั่วไป)

รวม 11,800

           เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และประกาศโอนเงินงบประมาณรายจายฯ คร้ังที่ 10 เมือ่วันที่ 13 สิงหาคม 2564
   หมายเหต ุ:  สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 1/2564

1

รับผิดชอบหลัก

 - สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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  2.ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
 - แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 รถยนตนัง่สวนกลาง  - จดัซ้ือรถยนตนัง่สวนกลาง เคร่ืองยนตเบนซิน        2,000,000

ปริมาตรกระบอกสูบ ไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี (เงินอดุหนุนทั่วไป)
จํานวน 1 คัน

2 รถบรรทุก (ดีเซล)  - จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้แค็บ 1,092,000       
แบบดับเบิล้แค็บ จํานวน 1 คัน (เงินอดุหนุนทั่วไป)

รวม 3,092,000

           เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และประกาศโอนเงินงบประมาณรายจายฯ คร้ังที่ 10 เมือ่วันที่ 13 สิงหาคม 2564
   หมายเหต ุ:  สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 1/2564

แผนการดําเนินงานเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองนราธิวาส

นราธิวาส

 - เทศบาลเมือง

นราธิวาส

สํานักปลัดเทศบาล

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับทีไ่มไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2

รับผิดชอบหลัก

 - เทศบาลเมือง สํานักปลัดเทศบาล

แบบ ผด.02/1 
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  3.ประเภทครุภัณฑกอสราง
 - แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองฉดีน้ําแรงดันสูง  - จดัซ้ือเคร่ืองฉดีน้ําแรงดันสูง แรงดันไมนอยกวา             25,000

160 บาร จํานวน 1 เคร่ือง (เงินรายได)
นราธิวาส

2 เคร่ืองฉดีน้ําแรงดันสูง  - จดัซ้ือเคร่ืองฉดีน้ําแรงดันสูง แรงดันไมนอยกวา 32,000            
185 บาร จํานวน 1 เคร่ือง (เงินรายได)

นราธิวาส

3 สวานเจาะกระแทกโรตาร่ี  - จดัซ้ือสวานเจาะกระแทกโรตาร่ี กําลังไฟ 9,490              
ไมนอยกวา 820 วัตต จํานวน 1 เคร่ือง (เงินรายได)

นราธิวาส

4 เคร่ืองสกดัทําลายกําลัง  - จดัซ้ือเคร่ืองสกดัทําลาย กําลังไมนอยกวา 9,490              
1,750 วัตต จํานวน 1 เคร่ือง (เงินรายได)

นราธิวาส

รวม 75,980

 - สํานักงาน
เทศบาลเมือง

สํานักชาง

 - สํานักงาน
เทศบาลเมือง

สํานักชาง

4

รับผิดชอบหลัก

 - สํานักงาน สํานักชาง

เทศบาลเมือง

 - สํานักงาน สํานักชาง

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับทีไ่มไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงานเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองนราธิวาส

เทศบาลเมือง

แบบ ผด.02/1 
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 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 ตูเชื่อม  - จดัซ้ือตูเชื่อม ขนาดไมนอยกวา 500 แอมป             30,000

ขดลวดทองแดง รอยเปอรเซ็นต พรอมอปุกรณ (เงินรายได)
ครบชุด จํานวน 1 เคร่ือง นราธิวาส

รวม 30,000

           เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และประกาศโอนเงินงบประมาณรายจายฯ คร้ังที่ 10 เมือ่วันที่ 13 สิงหาคม 2564
   หมายเหต ุ:  สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 1/2564

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1

รับผิดชอบหลัก

 - สํานักงาน สํานักชาง

เทศบาลเมือง
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  4.ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ
 - แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงและ  - จดัซ้ือพรอมติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงและ           700,000

อปุกรณ อปุกรณ หองประชุมพิชิตบํารุง (ชั้น 5) เทศบาล (เงินอดุหนุนทั่วไป)
เมืองนราธิวาส เทศบาลเมือง

นราธิวาส

รวม 700,000

           เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และประกาศโอนเงินงบประมาณรายจายฯ คร้ังที่ 10 เมือ่วันที่ 13 สิงหาคม 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับทีไ่มไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ

แผนการดําเนินงานเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองนราธิวาส

หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก

 - หองประชุม สํานักปลัดเทศบาล

   หมายเหต ุ:  สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 1/2564

พิชิตบํารุง (ชั้น 5)

1

แบบ ผด.02/1 
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 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองรับ - สงวิทย ุ  - จดัซ้ือเคร่ืองรับ - สงวิทย ุชนิดประจําที่             30,000

จํานวน 1 เคร่ือง (เงินอดุหนุนทั่วไป)

รวม 30,000

           เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และประกาศโอนเงินงบประมาณรายจายฯ คร้ังที่ 12 เมือ่วันที่ 19 สิงหาคม 2564

1

รับผิดชอบหลัก

 - เทศบาลเมือง สํานักปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

   หมายเหต ุ:  สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 2/2564

นราธิวาส
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  5.ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
 - แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 อปุกรณเชื่อมตอกลองสําหรับ  - จดัซ้ืออปุกรณเชื่อมตอกลองสําหรับการถาย             70,000

การถายทอดสด ทอดสด (ประกอบดวยกลองเชื่อมตอสัญญาณและ (เงินรายได)
ตัวสงสัญญาณ) นราธิวาส

รวม 70,000

           เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และประกาศโอนเงินงบประมาณรายจายฯ คร้ังที่ 10 เมือ่วันที่ 13 สิงหาคม 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับทีไ่มไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงานเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองนราธิวาส

รับผิดชอบหลัก

 - สํานักงาน กองยทุธศาสตร

เทศบาลเมือง และงบประมาณ

   หมายเหต ุ:  สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 1/2564

1

แบบ ผด.02/1 
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  6.ประเภทครุภัณฑกีฬา
 - แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 โตะเทเบิลเทนนิสพรอมอปุกรณ  - จดัซ้ือโตะเทเบิลเทนนิส พรอมอปุกรณครบชุด             34,000

ครบชุด ขนาดมาตรฐานของการกฬีาแหงประเทศไทย (เงินอดุหนุนทั่วไป)
จํานวน 4 ชุด เพื่อใหบริการแกเด็ก เยาวชน บาเละฮิเล

และประชาชน 

รวม 34,000

           เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และประกาศโอนเงินงบประมาณรายจายฯ คร้ังที่ 10 เมือ่วันที่ 13 สิงหาคม 2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับทีไ่มไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงานเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองนราธิวาส

รับผิดชอบหลัก

 - ณ บริเวณลาน สํานักการศึกษา

ชั้น 2 ตลาดสด

   หมายเหต ุ:  สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 1/2564

1

แบบ ผด.02/1 
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  7.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน             17,000

สํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน (เงินรายได)
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

2 เคร่ืองพิมพเลเซอร ขาว ดํา  - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร ขาว ดํา ชนิด 8,900              
ชนิด Network แบบที่ 1 Network แบบท่ี 1 จํานวน 1 เคร่ือง (เงินรายได)

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร

3 เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด  - จดัซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA 5,800              
1 KVA จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน (เงินรายได)

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

รวม 31,700

สํานักชาง

 - สํานักชาง สํานักชาง

 - สํานักชาง สํานักชาง

แผนการดําเนินงานเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองนราธิวาส

3

รับผิดชอบหลัก

 - สํานักชาง

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับทีไ่มไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1 
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 - แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  - จดัซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ             15,200

สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 4 ชุด โดยมีคุณลักษณะ (เงินรายได)
พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

2 เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน  - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 22,000            
ประมวลผล แบบที่ 1 แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิว้) (เงินรายได)

จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

3 เคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED  - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว ดํา 18,200            
ขาว ดํา จํานวน 7 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน (เงินรายได)

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

4 เคร่ืองพิมพ Multifunction  - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉดีหมึก 7,500              
แบบฉดีหมึกพรอมติดต้ัง พรอมติดต้ังถงัหมึกพิมพ จํานวน 1 เคร่ือง (เงินรายได)
ถงัหมึกพิมพ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร

5 เคร่ืองสํารองไฟฟา  - จดัซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 2,500              
800 VA จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ (เงินรายได)
พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

รวม 65,4005

 - กองคลัง กองคลัง

 - กองคลัง กองคลัง

 - กองคลัง กองคลัง

 - กองคลัง กองคลัง

รับผิดชอบหลัก

 - กองคลัง กองคลัง

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

21



 - แผนงานการศึกษา
ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับ  - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน             17,000

สํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน (เงินอดุหนุนทั่วไป)
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

2 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 16,000            
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน (เงินอดุหนุนทั่วไป)

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

3 เคร่ืองพิมพ Printer  - จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ Printer Multifunction 7,900              
Multifunction แบบฉดีหมึก แบบฉดีหมึก จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ (เงินอดุหนุนทั่วไป)

พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

รวม 40,900

           เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และประกาศโอนเงินงบประมาณรายจายฯ คร้ังที่ 10 เมือ่วันที่ 13 สิงหาคม 2564

3

 - สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

 - สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก

 - สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563

   หมายเหต ุ:  สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 1/2564
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  8.ประเภทครุภัณฑอ่ืน
 - แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ งบประมาณ

(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองเลนภายในอาคารบาน  - จดัซ้ือเคร่ืองเลนภายในอาคารบานบอล        2,000,000

บอลพรอมอปุกรณประกอบ พรอมอปุกรณประกอบ โดยมีขนาดไมนอยกวา (เงินอดุหนุนทั่วไป)
15 x 13 x 2.5 เมตร จํานวน 1 ชุด Narathiwat

รวม 2,000,000

           เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และประกาศโอนเงินงบประมาณรายจายฯ คร้ังที่ 10 เมือ่วันที่ 13 สิงหาคม 2564
   หมายเหต ุ:  สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 1/2564

แผนการดําเนินงานเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองนราธิวาส

เรียนรู TK Park

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับทีไ่มไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานทีด่ําเนินการ หนวยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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รับผิดชอบหลัก

 - อทุยานการ สํานักการศึกษา

แบบ ผด.02/1 
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