
แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก
1 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 22,000       ส านักปลัดเทศบาล

บริหารท่ัวไป คอมพิวเตอร์ ในการท างานของ งานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน - งานส่งเสริม
เจ้าหน้าท่ี 1 เคร่ือง รายละเอียดครุภัณฑ์ตาม การท่องเท่ียว

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

2 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 6,300         ส านักปลัดเทศบาล
บริหารท่ัวไป คอมพิวเตอร์ ในการท างานของ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 - งานส่งเสริมการ

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดครุภัณฑ์ตาม ท่องเท่ียว
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

3 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 868,000     ส านักปลัดเทศบาล

บริหารท่ัวไป ยานพาหนะ ในการท างานของ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400  - งานส่งเสริมการ
และขนส่ง เจ้าหน้าท่ี ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ท่องเท่ียว

110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแคบจ านวน 1 คัน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  - จัดซ้ือเคร่ืองเสียงรถประชาสัมพันธ์ 30,000       ส านักปลัดเทศบาล

บริหารท่ัวไป โฆษณาและ ในการท างานของ เทศบาลต าบลพิมาย - งานส่งเสริมการ
เผยแพร่ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 ชุด ท่องเท่ียว

5 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 44,000       44,000       ส านักปลัดเทศบาล

บริหารท่ัวไป คอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงานและ ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 2 เคร่ือง งานธุรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง
ท างานของเจ้าหน้าท่ี และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์

6 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 18,000       18,000       ส านักปลัดเทศบาล

บริหารท่ัวไป คอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงานและ หรือ LED ขาวด า  จ านวน 1 เคร่ือง งานธุรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง
ท างานของเจ้าหน้าท่ี และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์

7 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร  แบบใช้ 18,000       18,000       ส านักปลัดเทศบาล
บริหารท่ัวไป ส านักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานและ กระดาษธรรมดา  จ านวน 1 เคร่ือง งานธุรการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ รายละเอียดครุภัณฑ์ตามบัญชีราคา
ท างานของเจ้าหน้าท่ี มาตรฐานครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังพ้ืนหรือ ส านักปลัดเทศบาล

บริหารท่ัวไป ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) งานธุรการ
ในการท างานของพนักงาน จ านวน 14 เคร่ือง
และเตรียมความพร้อมด้าน รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
สถานท่ีในการสร้างความ ครุภัณฑ์
พึงพอใจให้กับประชาชน  เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู 23,000       
ผู้มารับบริการ จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู 51,800       
จ านวน 2 เคร่ือง
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู 108,600     
จ านวน 3 เคร่ือง
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู 126,900     
จ านวน 3 เคร่ือง
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 141,000     
จ านวน 3 เคร่ือง

9 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โต๊ะหน้าขาว  จ านวน 20 ตัว  30,000       30,000       30,000      30,000     ส านักปลัดเทศบาล

บริหารท่ัวไป ส านักงาน ในการท างานของ  งานธุรการ
เจ้าหน้าท่ี  

 



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เก้าอ้ีบุนวม  จ านวน 100 ตัว  40,000       40,000       40,000      40,000     ส านักปลัดเทศบาล

บริหารท่ัวไป ส านักงาน ในการท างานของ งานธุรการ
เจ้าหน้าท่ี

11 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เก้าอ้ีพลาสติก  จ านวน 200 ตัว  50,000       50,000       50,000      50,000     ส านักปลัดเทศบาล

บริหารท่ัวไป ส านักงาน ในการท างานของ งานธุรการ

12 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 9  30,000       ส านักปลัดเทศบาล

บริหารท่ัวไป ส านักงาน ในการท างานของ จ านวน 1 ชุด งานธุรการ

13 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เก้าอ้ีประชุม ล้อเล่ือน  จ านวน 30 ตัว 45,000       45,000      45,000     ส านักปลัดเทศบาล

บริหารท่ัวไป ส านักงาน ในการท างานของ งานธุรการ

14 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โพเดียม  จ านวน 2 ตัว  30,000       ส านักปลัดเทศบาล

บริหารท่ัวไป ส านักงาน ในการท างานของ งานธุรการ



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700            700           ส านักปลัดเทศบาล

สังคมสงเคราะห์ คอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงาน (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง งานทะเบียนฯ
 -เพ่ือด าเนินการตาม  -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ  
นโยบายส าคัญของรัฐบาลอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
 -สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้
 -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด
5 Volts, 3 Volts. และ 1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย

16 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 22,000       22,000       ส านักปลัดเทศบาล

สร้างความเข้มแข็ง คอมพิวเตอร์ ในการท างานของ งานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน งานพัฒนาชุมชน
ของชุมชน เจ้าหน้าท่ี 1 เคร่ือง รายละเอียดครุภัณฑ์ตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 9,000         9,000         ส านักปลัดเทศบาล

สร้างความเข้มแข็ง คอมพิวเตอร์ ในการท างานของ หรือ LED ขาวด า  จ านวน 1 เคร่ือง งานพัฒนาชุมชน
ของชุมชน เจ้าหน้าท่ี รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์

18 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 22,000       22,000       ส านักปลัดเทศบาล

สังคมสงเคราะห์ คอมพิวเตอร์ ในการท างานของ งานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน งานสวัสดิการสังคมฯ

เจ้าหน้าท่ี 1 เคร่ือง รายละเอียดครุภัณฑ์ตาม  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

19 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 9,000         9,000         ส านักปลัดเทศบาล

สังคมสงเคราะห์ คอมพิวเตอร์ ในการท างานของ หรือ LED ขาวด า  จ านวน 1 เคร่ือง งานสวัสดิการสังคมฯ

เจ้าหน้าท่ี รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง  
และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

20 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400         1,400        ส านักปลัดเทศบาล

สังคมสงเคราะห์ คอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงาน (Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง งานสวัสดิการสังคม
 -เพ่ือด าเนินการตาม  -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ  
นโยบายส าคัญของรัฐบาลอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
 -สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้
 -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด
5 Volts, 3 Volts. และ 1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย

21 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองรับ - ส่ง วิทยุ 72,000       72,000       72,000      72,000     ส านักปลัดเทศบาล

รักษาความ และวิทยุ ในการปฏิบัติงานของ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (5 เคร่ือง) (5 เคร่ือง) (5 เคร่ือง) (5 เคร่ือง) งานป้องกัน
สงบภายใน เจ้าหน้าท่ี คุณลักษณะ  ดังน้ี

ขนาดก าลังส่ง ต้ังแต่ 5 วัตต์ข้ึนไป 1 ชุด
ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง  แบตเตอร่ี 1 ก้อน
แท่นชาร์จ  สายอากาศ  คริบหนีบเข็มขัด
รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

22 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือหมวกดับเพลิงเต็มใบ มีสายรัดคาง 20,000       20,000      20,000     ส านักปลัดเทศบาล

รักษาความ เคร่ืองดับเพลิงในการปฏิบัติงานของ มีชิวหน้า 2 ช้ัน (2 ใบ) (2 ใบ) (2 ใบ) งานป้องกันฯ
สงบภายใน เจ้าหน้าท่ี

23 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 1.5 น้ิว 50,000       50,000      50,000     ส านักปลัดเทศบาล

รักษาความ เคร่ืองดับเพลิงในการปฏิบัติงานของ สีแดง ยาว 20 เมตร และสายส่งน้ า (2.5/2 เส้น) (2.5/2 เส้น) (2.5/2 เส้น) งานป้องกันฯ
สงบภายใน เจ้าหน้าท่ี ดับเพลิง 2.5 น้ิว สีแดง ยาว 20 เมตร 1.5/ 4 เส้น) 1.5/ 4 เส้น) 1.5/ 4 เส้น)

24 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือชุดดับเพลิงภายในอาคาร ผ้า 3 ช้ัน 50,000       50,000      50,000     ส านักปลัดเทศบาล

รักษาความ เคร่ืองดับเพลิงในการปฏิบัติงานของ (3 ชุด) (3 ชุด) (3 ชุด) งานป้องกันฯ
สงบภายใน เจ้าหน้าท่ี

25 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิงชนิดด้ามปืน 20,000       20,000      20,000     ส านักปลัดเทศบาล

รักษาความ เคร่ืองดับเพลิงในการปฏิบัติงานของ (1 หัว) (1 หัว) (1 หัว) งานป้องกันฯ
สงบภายใน เจ้าหน้าท่ี

26 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือหน้ากากกันสารพิษชนิดมีแผ่นกรอง 6,000         6,000        6,000       ส านักปลัดเทศบาล

รักษาความ เคร่ืองดับเพลิงในการปฏิบัติงานของ (5 ชุด) (5 ชุด) (5 ชุด) งานป้องกันฯ
สงบภายใน เจ้าหน้าท่ี



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

27 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือบันไดสไลด์ อลูมิเนียม 15,000       15,000      15,000     ส านักปลัดเทศบาล

รักษาความ ส ารวจ ในการปฏิบัติงานของ (1 อัน) (1 อัน) (1 อัน) งานป้องกันฯ
สงบภายใน เจ้าหน้าท่ี

28 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือไฟฉายกันน้ า  กันระเบิด 8,000         8,000        8,000       ส านักปลัดเทศบาล

รักษาความ ไฟฟ้าและวิทยุในการปฏิบัติงานของ (1 อัน) (1 อัน) (1 อัน) งานป้องกันฯ
สงบภายใน เจ้าหน้าท่ี

29 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือปรับปรุงห้อง เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู 23,000       ส านักปลัดเทศบาล

รักษาความ ส านักงาน ปฏิบัติงาน  งานป้องกัน จ านวน 1 เคร่ือง งานป้องกันฯ
สงบภายใน และบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามมมาตรฐานครุภัณฑ์

30 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือปรับปรุงห้อง พัดลมติดฝาผนัง จ านวน 2 ตัว 4,000         ส านักปลัดเทศบาล

รักษาความ ส านักงาน ปฏิบัติงาน  งานป้องกัน ขนาดใบพัด 18 น้ิว งานป้องกันฯ
สงบภายใน และบรรเทาสาธารณภัย



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

31 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700            700           ส านักปลัดเทศบาล

รักษาความ คอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงาน (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง งานป้องกันฯ
สงบภายใน  -เพ่ือด าเนินการตาม  -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ  

นโยบายส าคัญของรัฐบาลอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
 -สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้
 -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด
5 Volts, 3 Volts. และ 1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย

32 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ใช้ใน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  44,500       กองคลัง
บริหารท่ัวไป คอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงาน ขาวด า ชนิด Network  แบบท่ี 1 งานธุรการ 

 (28 หน้า/นาที) จ านวน 5 เคร่ือง งานการเงิน 
 รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง งานจัดเก็บ

และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ งานแผนท่ีภาษี
งานพัสดุ



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

33 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ใช้ใน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  สี 10,000       กองคลัง
บริหารท่ัวไป คอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงาน ชนิด Network  แบบท่ี 1 งานพัสดุ

 (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง
 รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์

34 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ใช้ใน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 85,000       กองคลัง
บริหารท่ัวไป คอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงาน ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 5 เคร่ือง งานธุรการ

รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง งานการเงิน
และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ งานจัดเก็บ

งานแผนท่ีภาษี
งานพัสดุ

35 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือใช้ในโครงการ จัดซ้ือกล้องส ารวจไร้สาย  20,000       กองคลัง
บริหารท่ัวไป ส ารวจ น าระบบสารสนเทศ จ านวน 1 เคร่ือง

ภูมิศาสตร์มาใช้ในการ
จัดเก็บรายได้เทศบาล
ต าบลพิมาย



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

36 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400         กองคลัง
บริหารท่ัวไป คอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงาน (Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง  

 -เพ่ือด าเนินการตาม  -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ  
นโยบายส าคัญของรัฐบาลอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
 -สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้
 -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด
5 Volts, 3 Volts. และ 1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย

37 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือรถการเกษตร 6 ล้อ แบบกระบะ 450,000     กองช่าง
เคหะและชุมชน ยานพาหนะ ในการปฏิบัติงานของ เทท้ายและเปิดข้างเคร่ืองขับเคล่ือน

และขนส่ง เจ้าหน้าท่ี ขนาด 15 แรง โครงสร้างเหล็ก

38 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 1,980,000  กองช่าง
เคหะและชุมชน ยานพาหนะ ในการปฏิบัติงานของ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี

และขนส่ง เจ้าหน้าท่ี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170

กิโลวัตต์  แบบกระบะเทท้าย จ านวน 1 คัน



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

39 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 16,000      กองช่าง
เคหะและชุมชน คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานของ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

เจ้าหน้าท่ี  จ านวน 1 เคร่ือง ตาม หส.ท่ี นม.0023.4/

ว3178 ลว.30เม.ย62
มีหน่วยประมาณประมวลผลกลาง(cpu) 
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก( 2 core ) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 
3.5 GHZ  หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย
 -มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM ) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive ) 
 ชนิด  SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State
 Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120 GB
 จ านวน 1 หน่วย
 -มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 -มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย ( Network
 Interface ) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า 



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีช่องเช่ือมต่อ(Interface )แบบUSB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  3  ช่อง
 -มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
 -มีจอภาพแบบ LED  หรือดีกว่า 
มี Contrast  Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  น้ิว 
จ านวน 1 หน่วย

40 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 15,000       กองช่าง
เคหะและชุมชน คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานของ LED ขาวด า ชนิด network แบบท่ี 1

เจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 เคร่ือง
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
 -มีหน่วยความจ า ( Memory ) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 -มีข่องเช่ือมต่อ ( Interface )
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -สมารถใช้งานได้กับ A3 , A4 , Letter , 
Legal , และ Custom 



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

41 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเล่ือยวงเดือน แบบมีขาต้ัง 20,000       กองช่าง
เคหะและชุมชน โรงงาน ในการปฏิบัติงานของ จ านวน 1 ตัว

เจ้าหน้าท่ี  -ขนาดใบเล่ือย 10 น้ิว และรูเพลาขนาด
25.4 มม.
 -ความเร็วใบเล่ือย 5000 รอบต่อนาที
  -ความหนาในการตัดสูงสุดท่ี 
90 องศา: 76 มิลลิเมตร 
 -ความหนาในการตัดสูงสุดท่ี 
45 องศา: 64 มิลลิเมตร 
 -Dado Blade ตัดได้กว้างสุด 1/2"
 (12.7 มม.) 
 -Dado Blade ใส่ได้สูงสุด 6" 
(152.4 มม.) 
 -ระบบไฟ 220-240 โวลต์/50 เฮิรตซ์ 
 -มอเตอร์ขนาด 1800 วัตต์ 
 -ขนาดโต๊ะ76.00x69.00 x34.00 ซม. 
 -มีระบบเบรกฉุกเฉินพ่ือการหยุดได้
อย่างรวดเร็ว มาพร้อมใบเล่ือย 10 น้ิว
40 ฟัน
 -สามารถปรับเอียงใบเล่ือยได้  0 - 45° 



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 -สามารถปรับใบเล่ือยข้ึน - ลง หรือ
ต่ า - สูง ได้

42 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า  แบบจุ่ม 22,000      กองช่าง
เคหะและชุมชน การเกษตร ในการปฏิบัติงานของ ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

เจ้าหน้าท่ี รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

43 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า กองช่าง
เคหะและชุมชน งานบ้าน ในการปฏิบัติงานของ  -แบบข้ออ่อน  จ านวน 1 ตัว 11,000       

งานครัว เจ้าหน้าท่ี รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

44 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า กองช่าง
เคหะและชุมชน งานบ้าน ในการปฏิบัติงานของ  -แบบล้อจักรยาน จ านวน 1 ตัว 12,000       

งานครัว เจ้าหน้าท่ี รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

45 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 11,000      กองช่าง
เคหะและชุมชน งานบ้าน ในการปฏิบัติงานของ  -เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน 1 เคร่ือง

งานครัว เจ้าหน้าท่ี รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

46 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือแม่แรงตะเฆ่ 15,000       กองช่าง
เคหะและชุมชน โรงงาน ในการปฏิบัติงานของ  -แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตัน   

 เจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 เคร่ือง
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

47 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 11,000       กองช่าง
เคหะและชุมชน โรงงาน ในการปฏิบัติงานของ -เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว

 เจ้าหน้าท่ี จ านวน 2 เคร่ือง
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

48 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเล่ือยโซ่ (Chainsaw) 15,500      กองช่าง
เคหะและชุมชน โรงงาน ในการปฏิบัติงานของ 1.เคร่ืองยนต์ รูปแบบ : 2 จังหวะ forced

 เจ้าหน้าท่ี Air-cooled กระบอกเดียวเคร่ืองยนต์
เบนซิน
2.Displacement : 68 cc
3.ความเร็วสูงสุด : 1500  r/Min
4.Power : 5 KW
5.แผ่นน าความยาว : 20 น้ิว



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

49 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือป๊ัมลมสายพานพร้อมมอเตอร์ 65,000      กองช่าง
เคหะและชุมชน โรงงาน ในการปฏิบัติงานของ  -ป๊ัมลมสายพานพร้อมมอเตอร์ 

 เจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 ชุด
1.วัสดุท าถังลมเป็นเหนียว
2.ป๊ัมลมระบบสายพาน 2 ลูกสูบ
ระบายความร้อนด้วยอากาศ
3.มอเตอร์ 3 แรงม้า 220 โวลล์
4.แรงดันลมท่ีใช้ได้ 8-10 บาร์ หรือ
116-145 ปอนด์
5.อัตราการผลิตลม 550.0  ลิตร/นาที
6.ความเร็วรอบของป๊ัมลม 
770 รอบ/นาที
7.ถังเก็บลม ขนาด 260 ลิตร



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

50 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองอัดจารบีพร้อมอุปกรณ์ 7,000       กองช่าง
เคหะและชุมชน โรงงาน ในการปฏิบัติงานของ จ านวน 1 ชุด

 เจ้าหน้าท่ี  -ใช้ร่วมกับป๊ัมลม
 -ใช้เพ่ือเติมจารบีหล่อล่ืน กับเคร่ืองจักร
หรือรถพาหนะสะดวกต่อการใช้งาน
 -อัตราส่วนแรงดัน 50 : 1
 -ปริมาณแรงดันลมในการใช้อัดจารบี
6 - 8 Bar : 87 - 116 PSI
 -แรงดันในการอัดจารบี 0.850 L/min
 -ความจุถังอัดจารบี 35 ลิตร
 -ความยาวสายลมไฮโดรลิก  พร้อมปืนอัด
4.5 Metres



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

51 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองขัดกระดาษทราย  แบบมือถือ 9,400          กองช่าง
เคหะและชุมชน โรงงาน ในการปฏิบัติงานของ จ านวน 1 เคร่ือง

 เจ้าหน้าท่ี  -แบบสายพาน ขนาด 100 มิลลิเมตร
 -รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์
 

52 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือปากกาจับเหล็กตัวซี (C-CLAMP) 8,500        
เคหะและชุมชน โรงงาน ในการปฏิบัติงานของ เหล็กเหนียวแข็ง จ านวน ๑ ชุด

 เจ้าหน้าท่ี  -ขนาด 2 น้ิว  จ านวน 1 ตัว
 -ขนาด 3 น้ิว  จ านวน 1 ตัว
  -ขนาด 4 น้ิว  จ านวน 1 ตัว
 -ขนาด 5 น้ิว  จ านวน 1 ตัว
 -ขนาด 6 น้ิว  จ านวน 1 ตัว
 -ขนาด 8 น้ิว  จ านวน 1 ตัว
 -ขนาด 9 น้ิว  จ านวน 1 ตัว
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

53 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400         กองช่าง
เคหะและชุมชน คอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงาน (Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง

 -เพ่ือด าเนินการตาม  -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
นโยบายส าคัญของรัฐบาลอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
 -สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้
 -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด
5 Volts, 3 Volts. และ 1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย

54 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 40,000       กองการศึกษา
การศึกษา คอมพิวเตอร์ ในการท างานของ ส านักงาน  จ านวน 2 เคร่ือง งานบริหารท่ัวไป
 เจ้าหน้าท่ี รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง เก่ียวกับการศึกษา

และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

55 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED 13,000       กองการศึกษา
การศึกษา คอมพิวเตอร์ ในการท างานของ ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง งานบริหารท่ัวไป
 เจ้าหน้าท่ี รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง เก่ียวกับการศึกษา

และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

56 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 40,000       กองการศึกษา
การศึกษา คอมพิวเตอร์ ในการท างานของ ส านักงาน  จ านวน 2 เคร่ือง งานระดับก่อน
 เจ้าหน้าท่ี รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง วัยเรียนและ

และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ประถมศึกษา
คอมพิวเตอร์

57 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED 13,000       กองการศึกษา
การศึกษา คอมพิวเตอร์ ในการท างานของ ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง งานระดับก่อน
 เจ้าหน้าท่ี รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง วัยเรียนและ

และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ประถมศึกษา
คอมพิวเตอร์



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

58 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  -จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000     กองการศึกษา
การศึกษา ยานพาหนะ ในการท างานของ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,500ซีซี งานบริหารท่ัวไป

และขนส่ง เจ้าหน้าท่ี ขับเล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแคบ เก่ียวกับการศึกษา
จ านวน 1 คัน

59 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  -จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 13,000       กองการศึกษา
การศึกษา งานบ้าน ในการท างานของ  -แบบเข็น  งานระดับ

งานครัว เจ้าหน้าท่ี 1.เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน ก่อนวัยเรียนและ
2.เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า ประถมศึกษา
3.รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 น้ิว

60 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400         กองการศึกษา
การศึกษา คอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงาน (Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง

 -เพ่ือด าเนินการตาม  -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
นโยบายส าคัญของรัฐบาลอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
 -สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้
 -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด
5 Volts, 3 Volts. และ 1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

61 แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400         กองสาธารณสุข
สาธารณสุข คอมพิวเตอร์ ใช้ในการปฏิบัติงาน (Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง

 -เพ่ือด าเนินการตาม  -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
นโยบายส าคัญของรัฐบาลอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
 -สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้
 -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด
5 Volts, 3 Volts. และ 1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย

รวม -         1,403,200  4,649,700  546,800    413,000   



แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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