
แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 16,000     16,000     16,000     16,000     16,000      ส านกัปลดั

ส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 18.5 นิ้ว) จ านวน 1

เคร่ือง 

โดยมลีกัษณะพื้นฐาน ตาม

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ของกระทรวง

เทคโนโลยี

2 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กลอ้งวงจรปดิชนดิไอพ ีแบบ 69,000     69,000     69,000     69,000     69,000      

มุมกลอ้งคงทีส่ าหรับตดิตัง้

ภายนอกอาคาร

โดยมลีกัษณะพื้นฐาน ตาม

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ของกระทรวง

เทคโนโลยีฯ

 8
8

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 74,000    74,000    74,000    74,000    74,000     ส านกัปลดั

แบบแยกสว่น ชนดิตัง้พื้นหรือ อบต.ทา่วังพร้าว

ชนดิแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาด 25000 BTU

จ านวน 4 เคร่ือง (ตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกั

มาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านกังบประมาณ)

4 บริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 16,000     16,000     16,000     16,000     16,000      กองคลงั

งานบริหารงานคลงั ส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 18.5 นิ้ว) จ านวน 1

เคร่ือง 

โดยมลีกัษณะพื้นฐาน ตาม

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ฯ

5 บริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 120,000  120,000  120,000  120,000  120,000   กองคลงั

งานบริหารงานคลงั 1 เคร่ือง ระบบดจิติอล อบต.ทา่วังพร้าว

(ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่น

ตอ่นาท ี(ตามบญัชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกั

มาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านกังบประมาณ)

 8
9

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ



เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 บริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน โตะ๊ท างาน 20,000     20,000     20,000     20,000      กองคลงั

งานบริหารงานคลงั อบต.ทา่วังพร้าว

7 การศกึษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 16,000     16,000     16,000     16,000     16,000      กองการศกึษา

ส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 18.5 นิ้ว) จ านวน 1

เคร่ือง 

โดยมลีกัษณะพื้นฐาน ตาม

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

8 การศกึษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุค๊ 21,000    21,000    21,000    21,000    21,000      กองการศกึษา

ส าหรับงานส านกังาน อบต.ทา่วังพร้าว

จ านวน 1 เคร่ือง

โดยมลีกัษณะพื้นฐาน ตาม

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

 90

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ



เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 การศกึษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ 7,900      7,900      7,900      7,900      7,900       กองการศกึษา

LED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี อบต.ทา่วังพร้าว

จ านวน 1 เคร่ือง

โดยมลีกัษณะพื้นฐาน ตาม

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ของกระทรวง

เทคโนโลยีฯ

10 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุค๊ 16,000     16,000     16,000     16,000     16,000      ส านกัปลดั

ส าหรับงานส านกังาน อบต.ทา่วังพร้าว

จ านวน 1 เคร่ือง

โดยมลีกัษณะพื้นฐาน ตาม

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ของกระทรวง

เทคโนโลยีฯ

11 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ 7,900      7,900      7,900      7,900      7,900       ส านกัปลดั

LED ขาวด า (30 หนา้/นาท)ี อบต.ทา่วังพร้าว

จ านวน 1 เคร่ือง

โดยมลีกัษณะพื้นฐาน ตาม

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ



เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ 16,000     16,000     16,000     16,000     16,000      กองชา่ง

ส านกังาน (จอขนาดไมน่อ้ย อบต.ทา่วังพร้าว

กวา่ 18.5 นิ้ว) จ านวน 1

เคร่ือง 

โดยมลีกัษณะพื้นฐาน ตาม

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

13 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดซ้ือตูเ้หลก็บานเลื่อน 9,000       9,000       9,000       9,000       9,000        กองชา่ง

กระจก จ านวน 2 ตู้ อบต.ทา่วังพร้าว

มรีายละเอยีด ดงันี้

1.มแีผ่นชัน้ปรับระดบั 2 ชัน้

ปรับไดต้ามตอ้งการ

3. ไดรั้บมาตรฐาน มอก.

14 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน จัดซ้ือตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 2 11,000    11,000    11,000    11,000    11,000      กองชา่ง

บานพับ จ านวน 2 ตู้ อบต.ทา่วังพร้าว

โดยมรีายละเอยีดดงันี้

1.มมีอืจับชนดิบดิ

2.มแีผ่นปรับชัน้ปรับระดบั

3 ชัน้

3. ไดรั้บมาตรฐาน มอก.
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ



เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน โตะ๊ท างาน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000      กองชา่ง

อบต.ทา่วังพร้าว

16 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ 3,300      3,300      3,300      3,300      3,300       ส านกัปลดั

LED ขาวด า (18หนา้/นาท)ี อบต.ทา่วังพร้าว

จ านวน 1 เคร่ือง

โดยมลีกัษณะพื้นฐาน ตาม

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์

17 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 74,000    74,000    กองคลงั

งานบริหารงานคลงั แบบแยกสว่น ชนดิตัง้พื้นหรือ อบต.ทา่วังพร้าว

ชนดิแขวน (มรีะบบฟอก

อากาศ) ขนาด 25000 BTU

จ านวน 4 เคร่ือง (ตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกั

มาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านกังบประมาณ)

18 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุค๊ 16,000     16,000     16,000     16,000     16,000      กองคลงั

งานบริหารงานคลงั ส าหรับงานส านกังาน อบต.ทา่วังพร้าว

จ านวน 1 เคร่ือง

โดยมลีกัษณะพื้นฐาน ตาม

ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนฯ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ



เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 บริหารทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถยนตส์ว่นกลาง 868,000  868,000  868,000   ส านกัปลดั

ขนสง่ จ านวน 1 คัน อบต.ทา่วังพร้าว

513,100     533,100     1,327,100    1,327,100    1,327,100   

94

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

รวม 19 โครงการ


