ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขครั้งที่ 1/2563
ของเทศบาลเมืองนครนายก
_______________________________
ด้วย เทศบาลเมื องนครนายก ดำเนิ นการแก้ไขแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไขครั้งที่ 1/2563 จำนวน 18 โครงการ ของกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง เนื่องจาก
ไม่ ส ามารถดำเนิ น การจั ด ซื้อ จั ดจ้ างภายในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 และเพื่ อเป็น การแก้ไขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการใช้อาคารสถานที่ ชำรุดไม่สามารถจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษา และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงานไม่เพียงพอต่อการบริหารสถานศึกษา รวมทั้ง
เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตาม นโยบาย ระเบียบ ข้อสั่งการ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษา
อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 21
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ของเทศบาล
เมืองนครนายก ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5 แก้ไขครั้งที่ 1/2563
เทศบาลเมืองนครนายก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่

3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนรวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทัง้ เสริมสร้างความมั่นคง
ในสังคมให้มีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน การศึกษา

ที่

1

ชื่อโครงการ

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
โรงเรียนเทศบาล 1
วัดศรีเมือง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ห้องประชุมมี
ความสะดวกสบาย
พร้อมให้บริการครู
นักเรียน และ
หน่วยงานอื่น
ที่มาขอใช้บริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ พร้อมติดตั้ง
ชนิดติดผนัง
ขนาดไม่น้อยกว่า
24,000 บีทียู
จำนวน 6 เครื่อง
(ตามมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
270,000

ข้อมูลที่แก้ไข
270,000

ปี 2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ห้องประชุม
โรงเรียนมีห้อง
มีเครื่องปรับอากาศ ประชุมที่พร้อมใช้
เพียงพอในการ
งาน และให้บริการ
ใช้งาน

หน่วยงาน
หลัก
กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ที่

2

ชื่อโครงการ

โครงการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสาร

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเก็บเอกสาร
ราชการให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะดวก
ต่อการใช้งาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

ข้อมูลเดิม
42,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารด้านบน
กระจกบานเลื่อน
ด้านล่างฝาทึบมี
กุญแจ
ประตูล็อค ขนาด
91x45x185 ซม.
จำนวน 6 หลัง

ตัวชี้วัด
(KPI)
โรงเรียนมีตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร
เพียงพอต่อ
การใช้งาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

เอกสารของทาง
ราชการได้รับการ
จัดเก็บเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
และเอกสารทาง
ราชการไม่สญ
ู หาย

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

นักเรียนมีความ
สะดวกสบาย
ในการเรียนรู้

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ข้อมูลที่แก้ไข
42,000

ที่

3

ชื่อโครงการ

โครงการจัดซื้อโต๊ะ
เก้าอี้ นักเรียนระดับ
อนุบาล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ
เก้าอี้ นั่งสำหรับ
การเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ และ
เหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
สำหรับนักเรียน
ระดับอนุบาล
จำนวน 60 ชุด
(มอก.)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
210,000

ข้อมูลที่แก้ไข
210,000

ปี 2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้
ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานนั่งเรียน

ที่

4

ชื่อโครงการ

โครงการจัดซื้อโต๊ะ
เก้าอี้ นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
ตอนต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียน
มีโต๊ะ เก้าอี้นั่ง
สำหรับการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

ข้อมูลเดิม
450,000

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
สำหรับนักเรียน
ระดับชัน้ ประถม
ศึกษาตอนต้น
จำนวน 300 ชุด
(ตามาตรฐาน มอก.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้
ที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
นั่งทุกคน

นักเรียนมีความ
สะดวกสบายในการ
เรียนรู้

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

ข้อมูลที่แก้ไข
450,000

ที่

5

ชื่อโครงการ

โครงการจัดซื้อโต๊ะ
เก้าอี้ นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียน
มีโต๊ะ เก้าอี้ นั่ง
สำหรับการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
สำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย จำนวน
300 ชุด (มอก.)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
450,000

ข้อมูลที่แก้ไข
450,000

ปี 2565
(บาท)

นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ นักเรียนมีความ
ที่มีคุณภาพและได้ สะดวกสบายในการ
มาตรฐานนั่งทุกคน เรียนรู้

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ที่

6

ชื่อโครงการ

โครงการจัดซื้อโต๊ะ
เก้าอี้ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ
เก้าอี้ นั่งสำหรับการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

ข้อมูลเดิม
170,000

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
จำนวน 100 ชุด
(มอก.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ นักเรียนมีความ
ที่มีคุณภาพและได้ สะดวกสบาย
มาตรฐานนั่งทุกคน ในการเรียนรู้

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ข้อมูลที่แก้ไข
170,000

ที่

7

ชื่อโครงการ

โครงการจัดซื้อพัด
ลมโคจรพร้อมติดตั้ง
ในห้องเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้นักเรียนคลาย จัดซื้อพัดลมโคจร
ความร้อนจากสภาพ พร้อมติดตั้ง และ
อากาศในห้องเรียน การเดินสายไฟ
ในห้องเรียน ขนาด
16 นิ้ว 3 ใบพัด
ปรับแรงลม 3 ระดับ
จำนวน 96 ตัว

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
192,000

ข้อมูลที่แก้ไข
192,000

ปี 2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ห้องเรียนมีพัดลม
ใช้ในการระบาย
ความร้อน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

สภาพอากาศใน
ห้องเรียนเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของ
นักเรียน

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ที่

8

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงห้องประชุม
คุณธรรมจริยธรรม
อาคารเรียน 5
(อาคารขวัญเมือง)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงห้อง
ประชุมคุณธรรม
จริยธรรม อาคาร
เรียน 5 (อาคาร
ขวัญเมือง) ให้มี
ความพร้อมในการ
ใช้งาน
2. เพื่อให้โรงเรียน
มีห้องประชุมที่
สามารถอำนวย
ความสะดวก
ให้นักเรียน ครู
หน่วยงานราชการ
และประชาชนทั่วไป
ในการจัดการ
ประชุมสัมมนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงห้องประชุม
คุณธรรมจริยธรรม
อาคารเรียน 5
(อาคารขวัญเมือง)
ขนาดห้อง กว้าง ๘
เมตร x ยาว ๒๔
เมตร x สูง ๓.๓0
เมตร ดังนี้
1. จัดทำฝ้าเพดาน
ภายในห้องประชุม
พร้อมไฟประดับ
2. ติดตั้งเครื่องเสียง
พร้อมอุปกรณ์ภายใน
ห้องประชุม
3. ติดตั้งม่านเวที
ม่านหน้าต่าง และ
ม่านประตู
4.เปลี่ยนบานประตู
หน้าต่างที่ชำรุด
5.ทาสีผนังภายใน
ภายนอกห้อง
6. ปูกระเบื้องพื้นห้อง

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
500,000

ข้อมูลที่แก้ไข
500,000

ปี 2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ห้องประชุม
คุณธรรม จริยธรรม
อาคารเรียน ๕
(อาคารขวัญเมือง)
ได้รับการปรับปรุง
ให้มีสภาพพร้อม
ใช้งาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

โรงเรียนมีห้อง
ประชุมที่ทันสมัย
และพร้อม
ให้บริการ

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ที่

9

ชื่อโครงการ

จัดทำห้องประชุม
สำหรับคณะ
กรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำห้อง
ประชุมสำหรับ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. เพื่อให้โรงเรียน
มีห้องประชุมที่
สามารถอำนวย
ความสะดวก
ในการจัดการประชุม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดทำห้องประชุม
สำหรับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ขนาดห้อง
กว้าง ๘ เมตร x
ยาว ๘ เมตร x
สูง ๓.๓0 เมตร ดังนี้
1. จัดทำฝ้าเพดาน
ภายในห้องประชุม
พร้อมไฟประดับ
2. ติดตั้งเครื่องเสียง
พร้อมอุปกรณ์ภายใน
ห้องประชุม
3. ติดตั้งม่านหน้าต่าง
ประตู
4. ทาสีภายใน
ภายนอกห้อง
5. พื้นห้องปูด้วยพื้น
ไม้ลามิเนต
6. เปลี่ยนบานประตู
หน้าต่างที่ชำรุด

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
200,000

ข้อมูลที่แก้ไข
200,000

ปี 2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

โรงเรียนมีห้อง
ประชุมที่ได้
มาตรฐาน

โรงเรียนมีห้อง
ประชุมที่ทันสมัย
และพร้อม
ให้บริการ

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ที่

10

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแชม
อาคารเรียน 6
(อาคารมิ่งเมือง)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ให้มีความคงทน
ถาวร พร้อมใช้งาน
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงอาคารเรียน
ขนาด 3 ชั้น 12
ห้องเรียน ตามรหัส
แบบ สน.ศท.3/12
ดังนี้
1.ทาสีภายนอก
ภายในอาคาร
2.ปรับปรุงระบบท่อ
น้ำภายในอาคาร
ทั้งหมด
3. ติดตาข่ายกันนก
4.เปลี่ยนฝ้าเพดาน
5.เปลี่ยนหลังคา
6.เปลี่ยนบานประตู
ห้องที่ชำรุด
7. ซ่อมแซมหน้าต่าง
บานเลื่อนที่ชำรุด
8.ปูพื้นอาคารด้วย
กระเบื้องทั้งหมด

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
950,000

ข้อมูลที่แก้ไข
950,000

ปี 2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

อาคารเรียน 6
(อาคารมิ่งเมือง)
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้พร้อม
ใช้งาน

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่พร้อมใช้งาน
และมีความ
ปลอดภัยต่อ
นักเรียน

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ที่

11

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรียน 7
(อาคารภูมเิ มือง)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ให้มีความคงทน
ถาวร พร้อมใช้งาน
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงอาคารเรียน
ขนาด 3 ชั้น 12
ห้องเรียน ตามรหัส
แบบ สน.ศท.3/12
ดังนี้
1.ทาสีภายนอก
ภายในอาคาร
2.ปรับปรุงระบบท่อ
น้ำภายในอาคาร
3.ติดตาข่ายกันนก
4.เปลี่ยนฝ้าเพดาน
5.เปลี่ยนหลังคา
6.เปลี่ยนบานประตู
ห้องที่ชำรุด
7.ซ่อมแซมหน้าต่าง
ทีช่ ำรุด

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
750,000

ข้อมูลที่แก้ไข
750,000

ปี 2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

อาคารเรียน 7
(อาคารภูมเิ มือง)
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้พร้อม
ใช้งาน

โรงเรียน มีอาคาร
เรียนที่พร้อมใช้งาน
และมีความ
ปลอดภัย
ต่อนักเรียน

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ที่

ชื่อโครงการ

12 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรียน 8
(อาคารจรรยาวุฒิ)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ให้มีความคงทน
ถาวร พร้อมใช้งาน
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงอาคารเรียน
ขนาด 3 ชั้น 12
ห้องเรียน ตามรหัส
แบบ สน.ศท.3/12
ดังนี้
1.ทาสีภายนอก
ภายในอาคาร
2.ติดตาข่ายกันนก
3.เปลี่ยนฝ้าเพดาน
4.เปลี่ยนหลังคา
5.เปลี่ยนบานประตู
ห้องที่ชำรุด
6. ซ่อมแซมหน้าต่าง
ที่ชำรุด

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
750,000

ข้อมูลที่แก้ไข
750,000

ปี 2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

อาคารเรียน 8
(อาคารจรรยาวุฒิ)
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้พร้อม
ใช้งาน

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่พร้อมใช้งาน
และมีความ
ปลอดภัย
ต่อนักเรียน

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ที่

ชื่อโครงการ

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรียน 9
(อาคารสิริวฒ
ั นคุณ)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ให้มีความคงทน
ถาวร พร้อมใช้งาน
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงอาคารเรียน
ขนาด 3 ชั้น 12
ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง
ตามรหัสแบบ สน.
ศท.3/12 ดังนี้
1.ทาสีภายนอก
ภายในอาคาร
2.ติดตาข่ายกันนก
3. ซ่อมแซมฝ้า
เพดาน
4.เปลี่ยนหลังคา
5.เปลี่ยนบานประตู
ห้องที่ชำรุด
6. ซ่อมแซมหน้าต่าง
บานเลื่อนที่ชำรุด
7. ปรับปรุงระบบท่อ
น้ำภายในอาคาร

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
750,000

ข้อมูลที่แก้ไข
750,000

ปี 2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

อาคารเรียน 9
(อาคารสิริวัฒนคุณ)
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้พร้อม
ใช้งาน

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่พร้อมใช้งาน
และมีความ
ปลอดภัย
ต่อนักเรียน

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ที่

ชื่อโครงการ

14 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน 10 (อาคาร
ไทยเข้มแข็ง)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ให้มีความคงทน
ถาวร พร้อมใช้งาน
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงอาคารเรียน
ขนาด 3 ชั้น 12
ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง
ตามรหัสแบบ สน.
ศท.3/12 ดังนี้
1.ทาสีภายนอก
ภายในอาคาร
2.ติดตาข่ายกันนก
3.เปลี่ยนบานประตู
ห้องที่ชำรุด
4. ซ่อมแซมหน้าต่าง
ที่ชำรุด

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
250,000

ข้อมูลที่แก้ไข
250,000

ปี 2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

อาคารเรียน 10
(อาคารไทย
เข้มแข็ง) ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้พร้อมใช้งาน

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่พร้อมใช้งาน
และมีความ
ปลอดภัย
ต่อนักเรียน

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ที่

ชื่อโครงการ

15 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรียน 3
(อาคารศรีเมือง)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ให้มีความคงทน
ถาวร พร้อมใช้งาน
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

ข้อมูลเดิม
250,000

ปรับปรุงอาคารเรียน
ขนาด 2 ชั้น 8
ห้องเรียน รหัสแบบ
สน.ศท.2/8 ดังนี้
1.ทาสีภายนอก
ภายในอาคาร
2.ติดตาข่ายกันนก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

อาคารเรียน 3
(อาคารศรีเมือง)
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้พร้อม
ใช้งาน

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่พร้อมใช้งาน
และมีความปลอด
ภัยต่อนักเรียน

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

อาคารเรียน 4
(อาคารฉัตรเมือง)
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้พร้อม
ใช้งาน

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนที่พร้อมใช้งาน
และมีความ
ปลอดภัย
ต่อนักเรียน

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ข้อมูลที่แก้ไข
250,000
ที่

ชื่อโครงการ

16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรียน 4
(อาคารฉัตรเมือง)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ให้มีความคงทน
ถาวร พร้อมใช้งาน
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงอาคารเรียน
ขนาด 2 ชั้น 8
ห้องเรียน รหัสแบบ
สน.ศท.2/8 ดังนี้
1.ทาสีภายนอก
ภายในอาคาร
2.ติดตาข่ายกันนก

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
250,000

ข้อมูลที่แก้ไข
250,000

ปี 2565
(บาท)

ที่

ชื่อโครงการ

17 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 1
วัดศรีเมือง

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงอาคาร
โรงอาหารให้มสี ภาพ
พร้อมใช้งาน คงทน
ถาวร เอื้อต่อการ
ให้บริการอาหาร
นักเรียนให้
ถูกสุขลักษณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ปี 2565
(บาท)

ข้อมูลเดิม
180,000

ปรับปรุงอาคารโรง
อาหาร ขนาด กว้าง
14.30 เมตร x สูง
6.55 เมตร ดังนี้
1. ทาสีภายนอก
ภายในอาคาร
2. ติดตั้งตาข่ายกันนก
3. เปลี่ยนบานประตู
ที่ชำรุด
4.ซ่อมแซมบาน
หน้าต่างชำรุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

โรงอาหาร โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมืองได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม
ให้พร้อมใช้งาน

โรงเรียนมีโรง
อาหาร ที่พร้อมใช้
งานและมีความ
ปลอดภัยต่อ
นักเรียน

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
หลัก

โรงเรียนมีความ
พร้อมในการ
ติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานภายนอก

กอง
การศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

ข้อมูลที่แก้ไข
180,000
ที่

ชื่อโครงการ

18 โครงการจัดซื้อ
เครื่องโทรสาร
โรงเรียนเทศบาล 1
วัดศรีเมือง

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเครื่อง
โทรสารสำหรับรับ
ส่งเอกสารของ
โรงเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อเครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ครั้งละ 20
แผ่น จำนวน 2 เครื่อง
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

ปี 2561
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
(บาท)
(บาท)

ข้อมูลเดิม
36,000

ข้อมูลที่แก้ไข
36,000

ปี 2565
(บาท)

โรงเรียนมี
เครื่องโทรสาร
ไว้ใช้งาน

