
แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 10,000       ส านักปลัด

จ านวน  5  ตัว กองคลัง

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 30,000       ส านักปลัด

จ านวน  5  ตัว กองคลัง

3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 22,000 22,000 ส านักปลัด

จ านวน  8 ตู้ กองคลัง

4 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บชูา 8,500 ส านักปลัด

จ านวน 1 ชุด

5 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โพเด้ียม 30,000       ส านักปลัด

จ านวน 2 ตัว

6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา โทรทศัน์ แอล อีดี (LED TV) 9,500         กองคลัง

และเผยแพร่ แบบ Smart TV

ขนาด  32  นิ้ว

จ านวน  1  เคร่ือง
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบกิฟตุ 6,500 ส านักปลัด

งานครัว จ านวน  1  ตู้

8 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เคร่ืองท าน้ าเย็น 5,000 ส านักปลัด

งานครัว จ านวน  1  เคร่ือง

9 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 32,000 32,000 กองคลัง

คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ส านักปลัด

จ านวน  4 เคร่ือง

10 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส าหรับ 30,000       กองคลัง

คอมพวิเตอร์ งานประมวลผล แบบที่ 2

จ านวน  1  เคร่ือง

11 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ 17,000 17,000 ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์ งานส านักงาน กองคลัง

จ านวน  2  เคร่ือง

12 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 2,600 กองคลัง

คอมพวิเตอร์ ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

13 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์อ่านบตัร 2,800 1,400 ส านักปลัด
คอมพวิเตอร์ แบบอเนกประสงค์ กองคลัง

(Smart Card Reader)   
จ านวน  6  เคร่ือง

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม 12,900 4,300 ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์ ติดต้ังถังหมึกพมิพ์ กองคลัง
(Ink Tank Printer)
จ านวน  4  เคร่ือง

15 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ 3,800 กองคลัง
คอมพวิเตอร์ ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์

และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธกิารใช้งานประเภท
ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย

16 การรักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เล่ือยโซ่ยนต์ 15,000 ส านักปลัด
ภายใน จ านวน  1  เคร่ือง

17 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา โทรทศัน์ แอล อีดี (LED TV) 9,500         กองการศึกษาฯ
และเผยแพร่ แบบ Smart TV

ขนาด  32  นิ้ว
จ านวน  1  เคร่ือง

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 การศึกษา ครุภณัฑ์ ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบ 28,000       กองการศึกษาฯ

แยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บทีี่ยู
จ านวน 1 เคร่ือง

19 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์อ่านบตัร 700 กองการศึกษาฯ
คอมพวิเตอร์ แบบอเนกประสงค์

(Smart Card Reader)
จ านวน  1  เคร่ือง

20 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน 6,000         กองช่าง
จ านวน  3  ตัว

21 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์อ่านบตัร 700 กองช่าง
คอมพวิเตอร์ แบบอเนกประสงค์

(Smart Card Reader)
จ านวน  1  เคร่ือง

22 อุตสาหกรรมและการ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 85,000 102,000     กองช่าง
การโยธา จ านวน  11  เคร่ือง

23 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 102,000 170,000     กองช่า
จ านวน  16  เคร่ือง กองการศึกษฯ

รวม 23  -  -  -  - 6,600         461,700     349,900      -
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