
แบบ ผ. 03

เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  โต๊ะหมู่บูชา  - จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชาท าด้วยไม้สัก 0.00 8,500           0.00 0.00 0.00  - โต๊ะหมู่บูชาใช้ในงานต่าง ๆ ส านักปลัดฯ

  มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้าง
  9 น้ิว มีฐานรองโต๊ะหมู่บูชา
  จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
   ครุภัณฑ์

2  ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์  - จัดซ้ือและติดต้ังผ้าม่าน 0.00 0.00 200,000       0.00 0.00  - เพ่ือความเป็นสัดส่วนของพ้ืนท่ี ส านักปลัดฯ
   พร้อมอุปกรณ์ ขนาดผ้าม่าน     
   ความยาวไม่น้อยกว่า  14  เมตร
   สูง  4.50  เมตร  
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

0.00 8,500          200,000      0.00 0.00
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      แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี
งบประมาณ

รวม

บัญชีครุภัณฑ์
ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข คร้ังท่ี 3/2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน
    กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี
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เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
3  เคร่ืองปรับอากาศ  - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0.00 180,000       0.00 0.00 0.00  - อ านวยความสะดวกให้กับ ส านักปลัดฯ

 ขนาด 30,000 บีทียู    ขนาด 30,000 บีทียู     ผู้มารับบริการ
   พร้อมติดต้ัง

   รายละเอียดตามบัญชี
   มาตรฐานครุภัณฑ์

4  แท่นบรรยาย (โพเดียม)  - จัดซ้ือแท่นบรรยาย  (โพเดียม) 0.00 0.00 50,000         0.00 0.00  - มีแท่นบรรยายใช้ในงานต่าง ๆ ส านักปลัดฯ
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

0.00 180,000      50,000        0.00 0.00

ท่ี
งบประมาณ

รวม



เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
5  อุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนก-  - จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร 0.00 0.00 1,400           0.00 0.00  - มีอุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนก-

 ประสงค์ (Smart Card Reader)    แบบอเนกประสงค์    ประสงค์ ใช้ในการปฏิบัติงาน
   (Smart Card Reader)

    รายละเอียดตามเกณฑ์
    ราคากลางและคุณลักษณะ
    พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6  พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์  - พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 80,000         80,000         0.00 80,000         0.00  - ใช้ในการปฏิบัติงาน และ ส านักปลัดฯ
 ขององค์การบริหารส่วน    ขององค์การบริหารส่วน    อ านวยความสะดวกให้กับ
  หนองปากโลง     หนองปากโลง   ประชาชนท่ัวไปในการเข้า

  รับบริการ

80,000        80,000        1,400          80,000        0.00
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ท่ี
งบประมาณ

 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม
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เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
7  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  - ค่าชุดโปรแกรมระบบ 7,600           0.00 26,600         3,800           7,600            - มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ส านักปลัดฯ

 ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์    ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง    ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
 และเคร่ืองโน้ตบุ๊ก    คอมพิวเตอร์ และเคร่ือง     เคร่ืองโน้ตบุ๊ก ท่ีถูกต้องใช้ใน

   โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้     การปฏิบัติงาน
   งานประเภทติดต้ังมา
   จากโรงงาน (OEM) ท่ีมี
   ลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
   กฎหมาย รายละเอียด
   ตามเกณฑ์ราคากลางและ
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7,600          0.00 26,600        3,800          7,600          รวม

ท่ี
งบประมาณ



เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  เคร่ืองดับเพลิงและชุดดับเพลิง  - จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000        - มีเคร่ืองดับเพลิงและชุดดับเพลิง ส านักปลัดฯ

 พร้อมอุปกรณ์     และจัดซ้ือชุดดับเพลิง     พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน
    พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
    จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      
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รวม

 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ดับเพลิง
    กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี
      แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี
งบประมาณ
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เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  เคร่ืองปรับอากาศ  - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 112,000       112,000        - อ านวยความสะดวกให้กับ ส านักปลัดฯ

 ขนาด 24,000 บีทียู    แบบแยกส่วน ชนิดติดพนัง     เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.ฯ)

   ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง     บ้านหนองปากโลง
   รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์
   มาตรฐาน

2  พัดลมติดพนัง  - จัดซ้ือพัดลมติดพนัง 0.00 0.00 0.00 20,000         20,000          - อ านวยความสะดวกให้กับ ส านักปลัดฯ
  ขนาด 16 น้ิว พร้อมติดต้ัง     เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.ฯ)
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด     บ้านหนองปากโลง

3   โต๊ะอนุบาลแบบพับ  - จัดซ้ือโต๊ะอนุบาลแบบพับ 0.00 0.00 8,800           0.00 0.00  - ให้เด็กใช้ในการเรียนการสอน ส านักปลัดฯ
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด (ศพด.ฯ)

0.00 0.00 8,800          132,000      132,000      

 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน
    กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี
     แผนงานการศึกษา

ท่ี
งบประมาณ

รวม



เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
4  โต๊ะม้าหิน  - จัดซ้ือโต๊ะม้าหิน 0.00 20,000         0.00 0.00 20,000          - อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อ ส านักปลัดฯ

    พร้อมจัดซ้ือเก้าอ้ี    ราชการได้น่ังพัก และผู้ปกครอง (ศพด.ฯ)
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด    เด็กน่ังพักรอรับบุตรหลาน

5  ชิงช้า พร้อมกระดานล่ืน  - จัดซ้ือชิงช้า พร้อม 0.00 64,000         0.00 0.00 0.00  - เด็กมีพัฒนาการร่างกายท่ี ส านักปลัดฯ
    กระดานล่ืน    แข็งแรง เหมาะสมตามวัย (ศพด.ฯ)
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

6  โต๊ะหน้าขาว พร้อมม้าน่ัง  - จัดซ้ือโต๊ะหน้าขาว  0.00 30,000         0.00 0.00 30,000          - เพ่ือจัดซ้ือชุดโต๊ะอาหาร ส านักปลัดฯ
   พร้อมม้าน่ัง    ส าหรับเด็กอนุบาล (ศพด.ฯ)
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

0.00 114,000      0.00 0.00 50,000        
187,600      474,000      386,800      315,800      289,600      
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รวม
รวมท้ังส้ิน

ท่ี
งบประมาณ
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เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  - จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 0.00 35,000         0.00 0.00 0.00  - ใช้ส าหรับตัดแต่งพุ่มไม้  กองสาธารณสุขฯ

   รายละเอียดตามบัญชี
  มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ

2  เคร่ืองตัดหญ้า  - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000         0.00 0.00 0.00 0.00  - ใช้ส าหรับตัดหญ้าสองข้างทาง กองสาธารณสุขฯ
    แบบสะพาย เคร่ืองยนต์ขนาด

  ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
  กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
   รายละเอียดตามบัญชี
   มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ

19,000        35,000        0.00 0.00 0.00

ท่ี
งบประมาณ

รวม

 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
    กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี
     แผนงานการเกษตร



เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  เคร่ืองพ่นหมอกควัน  - จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000         59,000         59,000         59,000         59,000          - ใช้ส าหรับพ่นก าจัดลูกน้ ายุงลาย กองสาธารณสุขฯ

   รายละเอียดตามบัญชี     ป้องกันโรคไข้เลือดออก
   มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ

59,000        59,000        59,000        59,000        59,000        
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ท่ี
งบประมาณ

รวม

 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร
    กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี
     แผนงานการเกษตร
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เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  เล่ือยยนต์  - จัดซ้ือเล่ือยยนต์ 15,000         0.00 0.00 0.00 0.00  - ใช้ส าหรับตัดแต่งก่ิงไม้  กองสาธารณสุขฯ

   เคร่ืองยนต์ 0.8 แรงม้า เปล่ียนแปลง
   กระบอกสูบไม่น้อยกว่า คร้ังท่ี 1/2565
   30 ซีซี แผ่นบังคับโซ่
  ขนาด 11.5 น้ิว
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

15,000        0.00 0.00 0.00 0.00

 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
    กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี
     แผนงานการเกษตร

ท่ี
งบประมาณ

รวม



เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  รถบรรทุกขยะ  - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 2,400,000    2,400,000    2,400,000    2,400,000    2,400,000     - ใช้ส าหรับจัดเก็บขยะภายใน กองสาธารณสุขฯ

   ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ     ชุมชน
   ปริมาตรกระบอกสูบ
  ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซี.ซี.
   หรือก าลังเคร่ืองยนต์
   สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170
  กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
  รายละเอียดตามบัญชี
   ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ

2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000   
2,474,000   2,494,000   2,459,000   2,459,000   2,459,000   
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ท่ี
งบประมาณ

รวม
รวมท้ังส้ิน

 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี
     แผนงานสาธารณสุข
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เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  เคร่ืองสูบน้ า  - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบ 16,000         16,000         16,000         16,000         16,000          - ทดแทนเคร่ืองสูบน้ าท่ีช ารุด กองช่าง

  หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า     เพ่ือผลิตน้ าประปา
  สูบน้ าได้ 1,130 ลิตร
  ต่อนาที รายละเอียดตาม
  บัญชีราคามาตรฐาน
  ครุภัณฑ์ฯ

2  เคร่ืองสูบน้ า  - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบ 22,000         22,000         22,000         22,000         22,000          - ทดแทนเคร่ืองสูบน้ าท่ีช ารุด กองช่าง
  หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า     เพ่ือผลิตน้ าประปา
  สูบน้ าได้ 450 ลิตร
  ต่อนาที รายละเอียดตาม
  บัญชีราคามาตรฐาน
   ครุภัณฑ์ฯ

38,000        38,000        38,000        38,000        38,000        

    กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี
     แผนงานการพาณิชย์

ท่ี
งบประมาณ

รวม

 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร



เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
3  เคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส)  - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000        - ทดแทนเคร่ืองสูบน้ าใต้ดินท่ีช ารุด กองช่าง

   (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3     เพ่ือผลิตน้ าประปา
  แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

4  เคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส)  - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน 60,000         60,000         60,000         60,000         60,000          - ทดแทนเคร่ืองสูบน้ าใต้ดินท่ีช ารุด กองช่าง
   (ซัมเมอร์ส) ขนาด 5     เพ่ือผลิตน้ าประปา
  แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

5  เคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส)  - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน 38,000         38,000         38,000         38,000         38,000          - ทดแทนเคร่ืองสูบน้ าใต้ดินท่ีช ารุด กองช่าง
   (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2     เพ่ือผลิตน้ าประปา
   แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

398,000      398,000      398,000      398,000      398,000      
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รวม

ท่ี
งบประมาณ
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เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
6  เคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส)  - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน 245,000       245,000       245,000       245,000       245,000        - ทดแทนเคร่ืองสูบน้ าใต้ดินท่ีช ารุด กองช่าง

   (ซัมเมอร์ส) ขนาด 20     เพ่ือผลิตน้ าประปา
   แรงม้า 3 เฟส 
   พร้อมอุปกรณ์  
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

7  เคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส)  - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน 440,000       440,000       440,000       440,000       440,000        - ทดแทนเคร่ืองสูบน้ าใต้ดินท่ีช ารุด กองช่าง
   (ซัมเมอร์ส) ขนาด 15     เพ่ือผลิตน้ าประปา
   แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส
  พร้อมอุปกรณ์  
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

685,000      685,000      685,000      685,000      685,000      

ท่ี
งบประมาณ

รวม



เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  เคร่ืองกรองน้ าสแตนเลส และ - จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า 2,400,000    2,400,000    2,400,000    2,400,000    2,400,000     - ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้ กองช่าง

 อุปกรณ์   สแตนเลส และอุปกรณ์
  พร้อมติดต้ัง 
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000   
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 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
    กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี
     แผนงานการพาณิชย์

ท่ี
งบประมาณ

รวม
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เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  เคร่ืองเช่ือมท่อ HDPE  - จัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมท่อ 50,000         0.00 0.00 0.00 50,000          - มีเคร่ืองมือใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง

   HDPE แบบไฮดรอลิค
   ขนาดท่อ 63 - 160 มม.
   จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

50,000        0.00 0.00 0.00 50,000        

 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ท่ี
งบประมาณ

รวม

    กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี
     แผนงานการพาณิชย์



เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1  กล้องระดับ  - จัดซ้ือกล้องระดับ ขนาด 20,200         0.00 0.00 0.00 20,200          - มีเคร่ืองมือใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง

  ก าลังขยาย 24 เท่า
  รายละเอียดตามบัญชี
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ

20,200        0.00 0.00 0.00 20,200        
3,591,200   3,521,000   3,521,000   3,521,000   3,591,200   
3,591,200   3,521,000   3,521,000   3,521,000   3,591,200   
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รวม
รวมท้ังส้ิน

รวมท้ังส้ิน ทุกส านัก/กอง

 ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ารวจ
    กลยุทธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาคารสถานท่ี
     แผนงานการพาณิชย์

ท่ี
งบประมาณ


