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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  
เทศบาลต าบลโนนสูง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามท่ีได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลาย
ประการ เทศบาลได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไข
ปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการ
ริเริ่มใหม่ท่ีจะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินการให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ดังนั้น  จึงจัดท าราย งานผลการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลโนนสูง  ประจ าปี งบประมาณ  
๒๕61  ดังต่อไปนี้ 
 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ    

 
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการวันส าคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ 600,000 50,556 ส านักปลัด 
2 โครงการวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 2,000 1,000 ส านักปลัด 
3 โครงการวันท้องถิ่นไทย 20,000 11,050 ส านักปลัด 

4 โครงการจัดงานวันเทศบาล           20,000 20,000 ส านักปลัด 

5 โครงการอบรมและทัศนศึกษา ดูงานผู้บริหารเทศบาล และคณะ
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 

650,000 270,615 ส านักปลัด 

6 โครงการวันส าคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่  28  
กรกฎาคม  2561 

300,000 207,178.70 ส านักปลัด 

7 โครงการวันส าคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจ าปี  2561  
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่  9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
12  สิงหาคม  2561 

100,000 85,588 ส านักปลัด 

8 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษ ี 20,000 4,272 กองคลัง 

9 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการชุมชน และทัศนะศึกษาดูงาน 

600,000 272,545 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 รวม 9 โครงการ 2,312,000 922,804.70  
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
   

 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัต ิ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 700,000 268,390 กองการศึกษา 
2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 500,000 187,979 กองการศึกษา 
3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ทางการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ 
600,000 341,549 

 
กองการศึกษา 

4 โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา 

600,000 389,549 กองการศึกษา 

5 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร. ท. 1,2,3 60,000 60,000 กองการศึกษา 
6 โครงการพัฒนาห้องสมุด ร.ร. ท. 1,2,3 300,000 300,000 กองการศึกษา 
7 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร.ร. ท. 1,2,3 150,000 150,000 กองการศึกษา 
8 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ร.ร. ท. 

1,2,3 
45,000 45,000 กองการศึกษา 

9 โครงการเข้าค่าพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร. ท. 1,2,3 150,000 133,430 กองการศึกษา 
10 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ร.ร.  ท. 

1,2,3 และ ศพด. ท. 1,2,3 
45,000 30,000 กองการศึกษา 

11 โครงการวัดผลประเมินผล ร.ร. ท. 1,2,3 60,000 55,000 กองการศึกษา 
12 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ร.ร. ท. 1,2,3 450,000 287,751 กองการศึกษา 
13 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน ร.ร. ท. 

1,2,3 
90,000 60,000 กองการศึกษา 

14 โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ร.ร. ท. 1,2,3 150,000 100,000 กองการศึกษา 
15 โครงการกีฬาสีภายใน ร.ร. ท. 1,2,3 และ ศพด. ท. 1,2,3 90,000 84,920 กองการศึกษา 
16 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ร.ร. ท. 1,2,3 50,000 27,325 กองการศึกษา 
17 โครงการจัดนิทรรศการและทักษะทางวิชาการ ร.ร. ท. 1,2,3 210,000 209,973 กองการศึกษา 
18 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ร.ร. ท. 1,2,3 150,000 150,000 กองการศึกษา 
19 โครงการทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเทศบาล 2 35,000 15,000 กองการศึกษา 
20 โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
1,500,000 44,889 กองการศึกษา 

21 โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 10,000 10,000 กองการศึกษา 
22 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 829,500 185,260 กองการศึกษา 
23 ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 131,400 59,815 กองการศึกษา 
24 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 209,200 3,910 กองการศึกษา 
25 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 212,000 64,500 กองการศึกษา 
26 โครงการอาหารกลางวัน 1,280,000 520,967 กองการศึกษา 
27 โครงการอินเตอร์เน็ต (โอนงบประมาณเพิ่ม จ านวน 825 

บาท) 
7,200 8,025 กองการศึกษา 

28 โครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 5,000 5,000 กองการศึกษา 
 รวม 28 โครงการ 8,619,300 3,798,232  
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราชด าริ  

 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข    

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัต ิ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการพยุงธรรมค้ าไทยถวายองค์ราชินี  10,000 2,660 กองสวัสดิการ
สังคม 

 รวม  1 โครงการ 10,000 2,660  

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัต ิ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอาย ุ 10,694,500 10,694,500 กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพคนพิการและทุพพลภาพ 2,347,200 2,347,200 กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 2 โครงการ 13,041,700 13,041,700  

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   เทศ
บัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดศูนย์บริการ
สุขภาพ 

98,400 98,400 กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการจ้างเหมาผู้น าออกก าลังกายโดยการเต้น       
แอโรบิค 

86,400 86,400 กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 80,000 53,550 กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก 50,000 42,850 กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 80,000 55,060 กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ 60,000 57,290 กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ า 90,000 86,850 กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 600,000 437,000 กองสาธารณสุขฯ 

 รวม 8 โครงการ 1,144,800 917,624  
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

7. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
      8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 
   
 

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 400,000 147,416 กองการศึกษา 

2 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม ่ 100,000 10,328 กองการศึกษา 

3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 200,000 94,450 กองการศึกษา 

4 โครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาต ิ 50,000 7,598 กองการศึกษา 

5 โครงการแข่งขันกีฬาและประชาชน 300,000 187,979  
 รวม 5 โครงการ 1,060,,000 447,771  

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนช่วงปีใหม่และ
สงกรานต ์

100,000 99,896 งานป้องกันฯ 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 200,000 172,715 งานป้องกันฯ 

 รวม 2 โครงการ 300,000 272,611  

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ 
 

1,279,200 626,400 กองสาธารณสุขฯ 
งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 

2 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจ ารถขยะมูล
ฝอย 

1,082,400 541,200 กองสาธารณสุขฯ 
งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 

3 โครงการจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสีย 30,000 3,112.50 กองสาธารณสุขฯ 
งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 

4 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

50,000 50,000 กองสาธารณสุขฯ 
งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 

5 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าล าเชียงไกร 
 

10,000 2,250 กองสาธารณสุขฯ 
งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 

6 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 50,000 49,640 กองสาธารณสุขฯ 
งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 

7 โครงการอบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

50,000 41,950 กองสาธารณสุขฯ 
งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ 

 รวม 7 โครงการ 2,551,600 1,314,552.50  
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9.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน    

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 

งบประมาณตาม   
เทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนน ตะโกงอ ถึงทางข้ามรถไฟ 
(ชุมชนบัว 1) 

    2,776,000    1,580,000  กองช่าง 
ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บริเวณสี่แยก
โรงเหล้า (ชุมชนดอนแต้ว โนนนา โนนสมบูรณ ์

3,000,000 2,567,000 กองช่าง 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

กันเงินปี 2560 
3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต ถนนมิตรภาพ ซอย 1 ถึงถนนโนนนา(ชุมชนดอนแต้ว-โนน
นา-โนนสมบูรณ์) 

    1,500,000    1,170,000  กองช่าง 
(อยู่ระหว่าง

ด าเนินการอยู่ในเทศ
บัญญัติปี 60) 

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนส าราญราษฎร์ ซอย 14 ถึง ถนนส าราญรษฎร ์ ซอย 
16 (ชุมชนโนนสูง) 

    1,000,000      699,000  กองช่าง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ
อยู่ในเทศบัญญัติปี 

60 
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ า คสล. ถนน 

เกษตร ซอย 6 (ชุมชนบัว 3) 
    1,600,000    1,410,000  กองช่าง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
อยู่ในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น สี่ปี เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3/2561 

6 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะถนนรถไฟอุทิศสวนผักใต้แยกบ้านลุงเพ็ง 

120,000 112,228.35 กองช่าง 
ด าเนินการแล้วอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 
2/2561 

7 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนส าราญราษฎร์ ซอย 3 แยกสาธารณะ (บ้าน
นายชม) 

144,800 144,757.48 กองช่าง 
ด าเนินการแล้วอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 
2/2561 

8 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนส าราญราษฎร์ ซอย 4 แยกสาธารณะบ้านครู
อุษณี  ระยะทางประมาณ  360  เมตร 

174,400 174,362.86 กองช่าง 
ด าเนินการแล้วอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 
2/2561 

9 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนมิตรภาพ - โนนสูง ซอยแสงขานรีสอร์ท (บ้าน
นายสุบิน) ระยะทางประมาณ 130  เมตร 

55,000 39,606.32 กองช่าง 
ด าเนินการแล้วอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 
2/2561 

 
 

10 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนเทศบาล ซอย 2 แยกสาธารณะ(ข้างร้านคาร์
แคร์ครูไก)่ ระยะทางประมาณ  250  เมตร 

108,200 108,107.87 กองช่าง 
ด าเนินการแล้วอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีเพิ่มเติมครั้งที่ 
/2561 



๖ 
 

 
ติดตามและประเมินผลบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 

11 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนเทศบาล ซอย 2 (ชุมชนศาลตาปู่) ติดบ้าน
ประธานชุมชนจ านวน  2  จุด    
1.1  จากแยกสาธารณะถึงสุดซอยบ้านประธานชุมชน 
1.2  จากบ้านประธานชุมชนถึงถนนเลี่ยงเมือง 

130,000 130,963.87 กองช่าง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 
3/2561 

12 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนส าราญราษฎร์ ซอย 2 แยกสาธารณะเลียบล า
เชียงไกร (ด้านขวาทาง)  ถึงบ้านนายมา 

145,000 140,294.32 กองช่าง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 
2/2561 

13 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนเลียบล าเชียงไกรด้าน
ทิศใต้ (บ้านนางปราณี  อุบลทิพย์) 

145,000 141,845.65 กองช่าง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 
2/2561 

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ถนนส าราญราษฎร์ ซอย 
16 (ด้านทางขวา) เร่ิมตั้งแต่ปากซอย 16 ถึงหลังวัดโนนหมัน
บริเวณสถานที่บ่อบ าบัดน้ าเสีย 

847,000 847,000 กองสาธารณสุข 
(งานก าจัดขยะมูล
ฝอยฯ) 

 รวม 14 โครงการ 11,745,400 9,265,166.72  

ที ่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ
ที่  ใช้ไป 

หมายเหตุ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 - จัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ด าและสี ยี่ห้อ 

Samsung รุ่น X4300LX จ านวน  1  เครื่อง 

250,000 165,000 กองสาธารณสุขฯ 

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน - เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
ขนาด 18,560 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง 

114,400 102,000 กองสาธารณสุขฯ 

3 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

23,000 23,000 กองวิชาการและ
แผนงาน 

4 เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จ านวน 1 เครื่อง 18,000 15,500 กองวิชาการและ
แผนงาน 

5 เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2  

จ านวน 1 เครื่อง 

29,000 19,000 กองวิชาการและ
แผนงาน 

6 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 2 เครื่อง 15,400 13,800 กองวิชาการและ
แผนงาน 

7 เครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ด าและสี) ระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่น 250,000 165,000 กองวิชาการและ
แผนงาน 



๗ 
 

 

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานท่ีผ่านมา  เทศบาลต าบลโนนสูง ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดี
ตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูงให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ตลอดไป 

 
 

  
                                                             เทศบาลต าบลโนนสูง 
 
 
 
 
 

ต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง 

8 จอรับภาพ โปรเจ็คเตอร์แบบขาตั้ง ขนาด 100 นิ้ว จ านวน 1 จอภาพ 9,000 8,500 กองวิชาการและ
แผนงาน 

9 เครื่องขยายเสียงพร้อมส่วนประกอบ จ านวน 1 ชุด ดังนี ้                        
- คลอสโอเวอร์ ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว                                             
- กล่องแร็ก  จ านวน 1 ชุด                                                          
- ตู้ล าโพง ซับวูฟเฟอร์ เบส จ านวน 2 ตัว                                             
- ชุดสายสัญญาณ จ านวน 1 ชุด 

 

100,000 95,500 กองวิชาการและ
แผนงาน 

10 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทีย ูจ านวน 1 เครื่อง 

42,300 41,800 กองวิชาการและ
แผนงาน 

11 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทีย ูจ านวน 1 เครื่อง 

47,000 46,500 กองวิชาการและ
แผนงาน 

 รวม   11 รายการ 898,100 695,600  


