
แบบ ผ.03

เป้าหมาย หนว่ยงาน
ที แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผดิชอบหลกั

ครภุัณฑ)์ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บรหิารงานทัวไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน เกา้อทีํางาน 10,000        สํานักปลัด

จํานวน  5  ตัว กองคลัง
2 บรหิารงานทวัไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน โตะ๊ทํางาน 30,000        สํานักปลัด

จํานวน  5  ตัว กองคลัง
3 บรหิารงานทวัไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน 22,000 22,000 สํานักปลัด

จํานวน  8 ตู ้ กองคลัง
4 บรหิารงานทัวไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน โตะ๊หมูบ่ชูา 8,500 สํานักปลัด

จํานวน 1 ชดุ
5 บรหิารงานทวัไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน โพเดยีม 30,000        สํานักปลัด

จํานวน 2 ตัว
6 บรหิารงานทวัไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑโ์ฆษณา โทรทัศน ์แอล อดี ี(LED TV) 9,500          กองคลัง

และเผยแพร่ แบบ Smart TV
ขนาด  32  นวิ
จํานวน  1  เครอืง
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 -๑๖๐-



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หนว่ยงาน
ที แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผดิชอบหลกั

ครภุัณฑ)์ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 บรหิารงานทัวไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑง์านบา้น ตูเ้ย็น ขนาด 5 ควิบกิฟตุ 6,500 สํานักปลัด

งานครัว จํานวน  1  ตู ้
8 บรหิารงานทวัไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑง์านบา้น เครอืงทํานําเย็น 5,000 สํานักปลัด

งานครัว จํานวน  1  เครอืง
9 บรหิารงานทัวไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์ เครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ 32,000 32,000 กองคลัง

คอมพวิเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน สํานักปลัด
จํานวน  4 เครอืง

10 บรหิารงานทวัไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์ เครอืงคอมพวิเตอร ์ สําหรับ 30,000        กองคลัง
คอมพวิเตอร์ งานประมวลผล แบบท ี2

จํานวน  1  เครอืง
11 บรหิารงานทวัไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์ เครอืงคอมพวิเตอร ์สําหรับ 17,000 17,000 กองคลัง

คอมพวิเตอร์ งานสํานักงาน
จํานวน  2  เครอืง

12 บรหิารงานทวัไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์ เครอืงพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED 2,600 กองคลัง
คอมพวิเตอร์ ขาวดํา จํานวน 1 เครอืง

13 บรหิารงานทวัไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์ อปุกรณ์อา่นบัตร 2,800 1,400 สํานักปลัด
คอมพวิเตอร์ แบบอเนกประสงค์ กองคลัง

(Smart Card Reader)  
จํานวน  6  เครอืง
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หนว่ยงาน
ที แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผดิชอบหลกั

ครภุัณฑ)์ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 บรหิารงานทวัไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์ เครอืงพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้ม 12,900 4,300 สํานักปลัด

คอมพวิเตอร์ ตดิตังถังหมกึพมิพ์ กองคลัง
(Ink Tank Printer)
จํานวน  4  เครอืง

15 บรหิารงานทวัไป ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์ ชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิาร 3,800 กองคลัง
คอมพวิเตอร์ สําหรับเครอืงคอมพวิเตอร์

และเครอืงคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊
แบบสทิธกิารใชง้านประเภท
ตดิตังมาจากโรงงาน (OEM)
ทมีลีขิสทิธถิกูตอ้งตามกฎหมาย

16 การรักษาความสงบ ครภุัณฑ์ ครภุัณฑก์อ่สรา้ง เลอืยโซย่นต์ 15,000 สํานักปลัด
ภายใน จํานวน  1  เครอืง

17 การศกึษา ครภุัณฑ์ ครภุัณฑโ์ฆษณา โทรทัศน ์แอล อดี ี(LED TV) 9,500          กองการศกึษาฯ
และเผยแพร่ แบบ Smart TV

ขนาด  32  นวิ
จํานวน  1  เครอืง

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หนว่ยงาน
ที แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผดิชอบหลกั

ครภุัณฑ)์ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 การศกึษา ครภุัณฑ์ สํานักงาน เครอืงปรับอากาศ แบบ 28,000        กองการศกึษาฯ

แยกสว่น ชนดิตดิผนัง
(มรีะบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บทียีู
จํานวน 1 เครอืง

19 การศกึษา ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์ อปุกรณ์อา่นบัตร 700 กองการศกึษาฯ
คอมพวิเตอร์ แบบอเนกประสงค์

(Smart Card Reader)
จํานวน  1  เครอืง

20 เคหะและชมุชน ครภุัณฑ์ ครภุัณฑส์ํานักงาน เกา้อทีํางาน 6,000          กองชา่ง
จํานวน  3  ตัว

21 เคหะและชมุชน ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์ อปุกรณ์อา่นบัตร 700 กองชา่ง
คอมพวิเตอร์ แบบอเนกประสงค์

(Smart Card Reader)
จํานวน  1  เครอืง

22 อตุสาหกรรมและการ ครภุัณฑ์ ครภุัณฑก์ฬีา เครอืงออกกําลังกายกลางแจง้ 85,000 102,000      กองชา่ง
การโยธา จํานวน  11  เครอืง

23 เคหะและชมุชน ครภุัณฑ์ ครภุัณฑก์ฬีา เครอืงออกกําลังกายกลางแจง้ 102,000 170,000      กองชา่
จํานวน  16  เครอืง กองการศกึษฯ

รวม 22  - - - - 6,600         461,700    349,900     -

 -๑๖๓-

งบประมาณ


