
1. ประเภทครุภณัฑสํานักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

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        19,800

2          5,100

3        18,000

4        42,300

5        11,000

6          5,900

รวม

เมอืงนราธิวาส (หนา 33/165)

แบบ  ผด.02/1

 - โตะปฏบิติังานพรอมเกาอี ้จํานวน 2 ชุด  - สํานกังานเทศบาล

เมอืงนราธิวาส (หนา 17/165)

กองการเจาหนาที่

บัญชจีํานวนครุภณัฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

 - สํานกังานเทศบาล กองคลัง

32,000 บทีียู จํานวน 1 เคร่ือง เมอืงนราธิวาส (หนา 32/165)

โตะปฏบิติังาน พรอมเกาอี้

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

102,100       

 - สํานกังานเทศบาล กองยุทธศาสตร

เมอืงนราธิวาส และงบประมาณ

(หนา 24/165)

 - สํานกังานเทศบาล กองยุทธศาสตร

จํานวน 1 เคร่ือง เมอืงนราธิวาส และงบประมาณ

(หนา 24/165)

 - โตะปฏบิติังาน พรอมเกาอี ้จํานวน 1 ชุด  - สํานกังานเทศบาล กองคลัง

เมอืงนราธิวาส (หนา 32/165)

 - รถเข็นขนของ จํานวน 1 คัน  - สํานกังานเทศบาล กองคลัง

6

โตะปฏบิติังานพรอมเกาอี้

เกาอีป้ฏบิติังาน  - เกาอีป้ฏบิติังาน จํานวน 3 ตัว

เคร่ืองโทรสาร  - เคร่ืองโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา

เคร่ืองปรับอากาศ  - เคร่ืองปรับอากาศพรอมติดต้ัง ขนาดไมตํ่ากวา

รถเข็นขนของ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่

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          5,500

2          9,900

3        25,000

จํานวน 1 เคร่ือง

4        65,800

จํานวน 2 เคร่ือง 

5      180,000

6        29,700

รวม

ครุภณัฑ

ตูเกบ็เอกสาร  - ตูเกบ็เอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู  - สํานกังานเทศบาล สํานกัปลัดเทศบาล

6 315,900       

เมอืงนราธิวาส (หนา 42/165)

โตะ - เกาอีท้ํางาน  - โตะ - เกาอีท้ํางาน จํานวน 1 ชุด  - สํานกังานเทศบาล

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั

สํานกัปลัดเทศบาล

เมอืงนราธิวาส (หนา 42/165)

 - ตูเกบ็เส้ือผากรมสามญัศึกษา ขนาดไมตํ่ากวา  - สํานกังานเทศบาล สํานกัปลัดเทศบาล

เคร่ืองปรับอากาศ  - เคร่ืองปรับอากาศ ชนดิแบบแขวน  - สํานกังานเทศบาล สํานกัปลัดเทศบาล

ขนาดไมตํ่ากวา 13,000 บทีียู พรอมติดต้ัง เมอืงนราธิวาส (หนา 45/165)

เคร่ืองปรับอากาศ  - เคร่ืองปรับอากาศ ชนดิแบบแขวน  - สํานกังานเทศบาล สํานกัปลัดเทศบาล

ขนาดไมตํ่ากวา 24,000 บทีียู พรอมติดต้ัง เมอืงนราธิวาส (หนา 45/165)

ตูเกบ็เส้ือผา

1,200x500x1,220 มม. จํานวน 20 ใบ เมอืงนราธิวาส (หนา 45/165)

โตะ - เกาอีป้ฏบิติังาน  - โตะ - เกาอีป้ฏบิติังาน จํานวน 3 ชุด  - สํานกังานเทศบาล สํานกัปลัดเทศบาล

เมอืงนราธิวาส (หนา 46/165)
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แผนงานสาธารณสขุ

ที่

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        84,600

32,000 บทีียู จํานวน 2 เคร่ือง 

รวม

แผนงานการพาณชิย

ที่

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        65,000

ประตูเหล็ก เปด - ปด ดวยระบบมอเตอรไฟฟา นราธิวาส

จํานวน 1 ชุด

2        81,600

นราธิวาส

รวม

ประตูเหล็กมวน  - ประตูเหล็กมวน ระบบมอเตอรไฟฟา  - สถานขีนสง สํานกัปลัดเทศบาล

2 146,600       

ผูโดยสารจังหวัด

พรอมติดต้ัง ขนาด 5.70x4.20 เมตร ผูโดยสารจังหวัด (หนา 3/4)

เกาอีพ้ักนัง่คอย  - เกาอีพ้ักนัง่คอย ขนาด 4 ที่นัง่ ขาเหล็ก  - สถานขีนสง สํานกัปลัดเทศบาล

ชุบโครเมีย่ม พนักพิงหลัง จํานวน 12 ชุด (หนา 3/4)

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

(หนา 72/165)

1 84,600         

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

เคร่ืองปรับอากาศ  - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน แบบต้ังพื้น  - สํานกังานเทศบาล กองสาธารณสุข

หรือแบบแขวนพรอมติดต้ังขนาดไมนอยกวา เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดลอม
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2. ประเภทครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่

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

จํานวน 1 ชุด

รวม 200,000       

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

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

รวม 150,000       

(ชนดิทาวเวอร) และอปุกรณ พรอมติดต้ัง เมอืงนราธิวาส (หนา 46/165)

1

เสาอากาศ  - เสาอากาศสําหรับเคร่ืองรับสงวิทยุ  - สํานกังานเทศบาล สํานกัปลัดเทศบาล

รับผิดชอบหลกั

            200,000

บัญชจีํานวนครุภณัฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ     งบประมาณ     
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

ปายไฟ  - ปายไฟแบบแขวนพรอมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด             150,000  - ทางเขาสถาน สํานกัชาง

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ     งบประมาณ     
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ธนานบุาล เทศบาล (หนา 160/165)

1

เมอืงนราธิวาส

ถนนภผูาภกัดี
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3. ประเภทครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร

แผนงานการพาณชิย

ที่

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 โทรทัศน  - โทรทัศน แอล อ ีดี (LED) แบบ Smart TV      30,800

ขนาด 50 นิว้ ความละเอยีดจอภาพ 

3840x2160 พิกเซล มตัีวรับสัญญาณดิจิตอล นราธิวาส

ในตัว สามารถเชือ่มตออนิเตอรเนต็ได 

จํานวน 2 เคร่ือง 

รวม 30,800    1

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ผูโดยสารจังหวัด (หนา 4/4)

บัญชจีํานวนครุภณัฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

 - สถานขีนสง สํานกัปลัดเทศบาล

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั
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4. ประเภทครุภณัฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่

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

รวม 125,000       

แผนงานสาธารณสขุ

ที่

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

รวม 65,000         

แผนงานการพาณชิย

ที่

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

รวม 120,000       

จํานวน 1 เคร่ือง เมอืงนราธิวาส (หนา 46/165)

1

เคร่ืองกระตุกหวัใจ  - เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟาชนดิอตัโนมติั  - สํานกังานเทศบาล สํานกัปลัดเทศบาล

รับผิดชอบหลกั

            125,000

บัญชจีํานวนครุภณัฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ     งบประมาณ     
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

เคร่ืองปนฮีมาโตคริท  - เคร่ืองปนฮีมาโตคริท สําหรับแปลผลเลือด               65,000  - สํานกังานเทศบาล กองสาธารณสุข

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ     งบประมาณ     
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ประเมนิภาวะซีดจากโลหติจาง จํานวน 1 ชุด เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดลอม

(หนา 79/165)

1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

เคร่ืองช็อตไฟฟาสุกร  - เคร่ืองช็อตไฟฟาสุกร จํานวน 1 ชุด             120,000  - สํานกังานเทศบาล กองสาธารณสุข

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ     งบประมาณ     
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดลอม

1

(หนา 165/165)
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5. ประเภทครุภณัฑงานบานงานครัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

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          3,900

รวม 1

เคร่ืองทําน้ําเย็น

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

3,900           

แบบ  ผด.02/1

 - เคร่ืองทํานํ้าเย็น จํานวน 1 เคร่ือง  - สํานกังานเทศบาล

เมอืงนราธิวาส (หนา 33/165)

กองคลัง

บัญชจีํานวนครุภณัฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน
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6. ประเภทครุภณัฑคอมพิวเตอรหรืออิเลก็ทรอนิกส

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

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 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานกังาน      16,000

จํานวน 1 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร  - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล      44,000

แบบที่ 1 จํานวน 2 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะ

พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

3 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน      22,000

พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

4 เคร่ืองพิมพ  - เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา        5,200

จํานวน 2 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

ประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

เมอืงนราธิวาส (หนา 18/165)

(หนา 18/165)

กองการเจาหนาที่

เมอืงนราธิวาส

เมอืงนราธิวาส (หนา 17/165)

 - สํานกังานเทศบาล

 - สํานกังานเทศบาล กองการเจาหนาที่

บัญชจีํานวนครุภณัฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

 - สํานกังานเทศบาล สํานกัปลัดเทศบาล

 - สํานกังานเทศบาล กองการเจาหนาที่

เมอืงนราธิวาส (หนา 18/165)
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ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

5 เคร่ืองพิมพ  - เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนดิ      15,000

Network แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร  - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล    110,000

แบบที่ 1 จํานวน 5 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะ

พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

7 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน      44,000

พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

8 เคร่ืองสํารองไฟฟา  - เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 5 เคร่ือง      12,500

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

รวม 268,700  

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 - สํานกังานเทศบาล กองยุทธศาสตร

เมอืงนราธิวาส

(หนา 25/165)

โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั

และงบประมาณ

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

8

 - สํานกังานเทศบาล กองคลัง

เมอืงนราธิวาส (หนา 34/165)

 - สํานกังานเทศบาล กองคลัง

ประมวลผล จํานวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ เมอืงนราธิวาส (หนา 34/165)

 - สํานกังานเทศบาล กองคลัง

เมอืงนราธิวาส (หนา 34/165)
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แผนงานการศึกษา

ที่

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  - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานกังาน      17,000

จํานวน 1 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

2 เคร่ืองพิมพ  - เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมกึ        7,500

พรอมติดต้ังถังหมกึพิมพ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 1 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

รวม     24,500

แผนงานการพาณชิย

ที่

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 เคร่ืองพิมพ  - เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา        7,800

จํานวน 3 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา นราธิวาส

อปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

2 เคร่ืองสํารองไฟฟา  - เคร่ืองสํารองไฟฟา จํานวน 2 เคร่ือง        5,000

โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณและ นราธิวาส

ระบบคอมพิวเตอร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

 - สถานขีนสง สํานกัปลัดเทศบาล

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

 - สถานขีนสง

เมอืงนราธิวาส (หนา 61/165)

ผูโดยสารจังหวัด (หนา 4/4)

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ 
(บาท)

ผูโดยสารจังหวัด (หนา 4/4)

สํานกัปลัดเทศบาล

2

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

 - สํานกังานเทศบาล สํานกัการศึกษา

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

เมอืงนราธิวาส (หนา 61/165)

 - สํานกังานเทศบาล สํานกัการศึกษา
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ที่

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 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เคร่ือง      22,000

โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณและ นราธิวาส

ระบบคอมพิวเตอร

4 กลองโทรทัศนวงจรปด  - กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมอปุกรณ      72,000

จํานวน 8 ตัว โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด

5 เคร่ืองพิมพ  - เคร่ืองพิมพชนดิ Dot Matrix Printer      22,000

แบบแครส้ัน จํานวน 1 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะ

พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

6 เคร่ืองอานบตัร  - เคร่ืองอานบตัรแบบอเนกประสงค จํานวน 1           700

เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

7 โปรแกรมสวนเชือ่มโยงกบั  - โปรแกรมสวนเชือ่มโยงกบัเคร่ืองอานบตัร      13,000

Soft Ware จํานวน 1 ระบบ 

รวม 142,500  

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

สถานธนานบุาล

7

 - สถานขีนสง สํานกัปลัดเทศบาล

ผูโดยสารจังหวัด (หนา 4/4)

 - สถานธนานบุาล สถานธนานบุาล

(หนา 9/10)

 - สถานธนานบุาล

 - สถานธนานบุาล สถานธนานบุาล

(หนา 9/10)

 - สถานธนานบุาล สถานธนานบุาล

(หนา 9/10)

(หนา 9/10)
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แผนงานสาธารณสขุ

ที่

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  - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล      44,000

จํานวน 2 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

2 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน      22,000

ประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

3 เคร่ืองพิมพเลเซอร  - เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนดิ        8,900

Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี จํานวน 1 

เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ

และระบบคอมพิวเตอร

4 เคร่ืองสํารองไฟฟา  - เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3        7,500

เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อปุกรณและระบบคอมพิวเตอร

รวม 82,400    

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดลอม

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

 - สํานกังานเทศบาล กองสาธารณสุข

4

(หนา 72/165)

(หนา 73/165)

(หนา 73/165)

(หนา 73/165)

เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดลอม

 - สํานกังานเทศบาล กองสาธารณสุข

เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดลอม

 - สํานกังานเทศบาล กองสาธารณสุข

เมอืงนราธิวาส และส่ิงแวดลอม

 - สํานกังานเทศบาล กองสาธารณสุข
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7. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ

แผนงานการศึกษา

ที่

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 ปรับปรุงโครงสรางรถบสั  - ปรับปรุงโครงสรางรถบสัยีห่ออซูีซุ หมายเลข    350,000

ทะเบยีน นธ 400-0067 ซอมตัวถัง เชน ทําสี เคาะ 

ปะ ผุ แผนพื้นรถบสั พัดลมภายในรถบสั ฯลฯ

รวม 350,000  

บัญชจีํานวนครุภณัฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงนราธิวาส

ครุภณัฑ รายละเอียดของครุภณัฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รับผิดชอบหลกั

1

 - สํานกัการศึกษา สํานกัการศึกษา

(หนา 51/165)
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