
แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 6
 ฟุต

เพื่อให้มีตู้ใส่เอกสารใช้อย่าง
เพียงพอ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบาน

เล่ือนกระจก 6 ฟุต ขนาด 914 

(กว้าง)*457(ลึก)*1829(สูง) mm.  

จ านวน 5 ตู้ ไม่ปรากฏในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์

       25,000 ส านักงานปลัด

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เพื่อให้มีตู้ใส่เอกสารใช้อย่าง
เพียงพอ

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 5 ตู้ 

ขนาด 916 x 457 x 1,830 mm. 

ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

       25,000        25,000        25,000        25,000 กองคลัง

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก เพื่อให้มีตู้ใส่เอกสารใช้อย่าง
เพียงพอ

ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก ส าหรับเก็บ

เอกสารและแฟ้มแขวน ขนาด 470 

x 620 x1,321 mm. จ านวน 2 ตู้ 

ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

       10,000 กองคลัง

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ ส าหรับวางเคร่ืองใช้ส านักงาน 
เช่น ท่ีเจาะกระดาษ แท่นเทป
กาว

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 1 ตัว

 ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
         5,000 กองคลัง

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเข้ามุม ส าหรับวางข้างโต๊ะท างาน เพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีการท างาน เกิดความ
สะดวกยิ่งขึ้น

โต๊ะเข้ามุม จ านวน 3 ชุด ไม่ปรากฏ

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
         6,000 กองคลัง

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั จังหวัดน่าน

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อทดแทนเคร่ืองปรับอากาศตัว
เดิมท่ีหมดอายุการใช้งาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

       30,000        30,000    กองการศึกษา
      กองช่าง   
 อบต.ป่ากลาง

7 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง เพื่อให้มีตู้ใส่เอกสารใช้อย่าง
เพียงพอ

ตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง จ านวน 2 ตู้        10,000 กองช่าง

8 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เปิด 2 บาน แบบทึบ

เพื่อให้มีตู้ใส่เอกสารใช้อย่าง
เพียงพอ

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 

ขนาด 916 x 457 x 1,830 mm. 

ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

         5,000 กองช่าง

9 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก พร้อม
เก้าอี้

เพื่อให้มีโต๊ะท างานเพียงพอต่อ
เจ้าหน้าท่ี

โต๊ะท างานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 1 ชุด

       10,000 กองช่าง

10 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ส านักงาน บอร์ดประกาศก ามะหยี่ 
ขอบอลูมิเนียม

เพื่อใช้ติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 
ประกาศสอบราคา ต่างๆ ของ 
อบต.ป่ากลาง

บอร์ดประกาศก ามะหยี่ ขอบ
อลูมิเนียม ขนาด 0.90 * 150 ม.

         2,500          2,500          2,500          2,500 กองช่าง

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการท่ี
เติบโตสมวัยท าให้เด็กนอนหลับ
สะบาย อากาศไม่ร้อน ตอน
กลางวัน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
15 เคร่ือง

     150,000      150,000      150,000    กองการศึกษา
      กองช่าง   
 อบต.ป่ากลาง

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองส ารองไฟ เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพียงพอในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถท างานใน
หน้าท่ีและบริการประชาชน
พร้อมท้ังเสนองงานราชการได้
อย่างเต็มความสามารถ

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kva 
จ านวน 4 เคร่ือง ตามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT

       23,200 กองคลัง
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า (30 
หน้า/นาที)

เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพียงพอในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถท างานใน
หน้าท่ีและบริการประชาชน
พร้อมท้ังเสนองงานราชการได้
อย่างเต็มความสามารถ

4.3  เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
 LED ขาวด า (30 หน้า/นาที)  
จ านวน 3 เคร่ือง
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่
น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที           
       - พิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจ า (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ
 Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

       23,700 กองคลัง
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

14 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3

เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพียงพอในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถท างานใน
หน้าท่ีและบริการประชาชน
พร้อมท้ังเสนองงานราชการได้
อย่างเต็มความสามารถ

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3
 จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ
10.2 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 
ภาพต่อนาที
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, 
Letter, Legal และ Custom โดย
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100
 แผ่น

         9,900 กองช่าง

15 แผนงานอุตสาหกรรม
การและโยธา

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
ส าหรับงานประมวลผล

เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพียงพอในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถท างานใน
หน้าท่ีและบริการประชาชน
พร้อมท้ังเสนองงานราชการได้
อย่างเต็มความสามารถ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       21,000 กองช่าง
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

16 แผนงานอุตสาหกรรม
การและโยธา

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2

เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพียงพอในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถท างานใน
หน้าท่ีและบริการประชาชน
พร้อมท้ังเสนองงานราชการได้
อย่างเต็มความสามารถ

คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

       30,000 กองช่าง

17 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน

เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพียงพอในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถท างานใน
หน้าท่ีและบริการประชาชน
พร้อมท้ังเสนองงานราชการได้
อย่างเต็มความสามารถ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอ
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       32,000        32,000        32,000        32,000 กองการศึกษา

18 แผนงานอุตสาหกรรม
การและโยธา

ครุภัณฑ์ส ารวจ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อจัดให้มี ครุภัณฑ์ส ารวจ
เพียงพอต่อการใช้งานในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ เช่น กล้อง
ส่องทางไกล เคร่ืองเจาะส ารวจ 
กล้องระดับ กล้องวัดมุม โซ่ลาน 
ไม้สตาฟฟ์ เทปวัดระยะ ฯลฯ

       30,000        30,000        30,000        30,000 กองช่าง

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล

เพื่อ ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

จัดซ้ือกล้องกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล DHLR ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิเซล

       25,000 ส านักงานปลัด

20 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก เพื่อบริการประชาชนและใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ

จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก จ านวน 500 
ตัว

     100,000 ส านักงานปลัด

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเต้น เพื่อบริการประชาชนและใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ

จัดซ้ือเต้น จ านวน 6 หลัง      250,000 ส านักงานปลัด

22 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่นๆ สายส่งน้ า เพื่อจัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง 
อย่างเพียงพอ

สายส่งน้ า        25,000        25,000        25,000        25,000 ส านักงานปลัด

23 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่นๆ สายดูดน้ า เพื่อจัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง 
อย่างเพียงพอ

สายดูดน้ า        20,000        20,000        20,000        20,000 ส านักงานปลัด
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

24 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่นๆ ถังดับเพลิง เพื่อจัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง 
อย่างเพียงพอ

ถังดับเพลิง        30,000 ส านักงานปลัด

25 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่นๆ ชุดผจญเพลิง เพื่อจัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง 
อย่างเพียงพอ

ชุดผจญเพลิง จ านวน 2 ชุด      200,000 ส านักงานปลัด

26 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่นๆ ไฟกระพริบจราจรสีเหลือง
 LED ขนาด 10 W

เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางแยก ไฟกระพริบจราจรสีเหลือง LED 
ขนาด 10 W จ านวน 6 ตัว ๆ

       90,000 ส านักงานปลัด

27 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่นๆ กระจกมองโค้ง เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางแยก กระจกมองโค้ง ขนาด 24 นิ้ว 
จ านวน 5 ตัว ขนาด 32 นิ้ว

       25,000        25,000        25,000        25,000 ส านักงานปลัด

28 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่นๆ อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ า เพื่อช่วยเหลือคนจมน้ า คารามิเนอร์  จ านวน 4 ตัว        12,000        12,000        12,000        12,000 ส านักงานปลัด

29 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่นๆ อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ า เพื่อช่วยเหลือคนจมน้ า เชือกกู้ภัยทางน้ า ขนาด 10.5 มม.
 จ านวน 2 เส้น

       22,000        22,000        22,000        22,000 ส านักงานปลัด

30 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่นๆ อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ า เพื่อช่วยเหลือคนจมน้ า เชือกกู้ภัยทางน้ า ขนาด 11 มม. 
จ านวน 2 เส้น

       30,000        30,000        30,000        30,000 ส านักงานปลัด

31 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่นๆ อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ า เพื่อช่วยเหลือคนจมน้ า ห่วงโฟมขาว-แดง จ านวน 2 ห่วง          1,500          1,500          1,500          1,500 ส านักงานปลัด

32 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่นๆ อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ า เพื่อช่วยเหลือคนจมน้ า เส้ือชูชีพ ขนาด 50 - 80 กก. 
จ านวน 4 ตัว

         1,200          1,200          1,200          1,200 ส านักงานปลัด

33 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์อื่นๆ อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ า เพื่อช่วยเหลือคนจมน้ า เรือไฟเบอร์กลาส ท้องแบน 
หัวแหลม-ท้ายตัดกว้าง 2 เมตร 
ยาว 5 เมตร

     150,000      150,000      150,000      150,000 ส านักงานปลัด

34 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 
เช่น เคร่ืองสูบน้ า ฯลฯ

จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ือง
สูบน้ า จ านวน 2 เคร่ือง

       50,000        50,000        50,000        50,000 ส านักงานปลัด

35 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เคร่ืองตัดหญ้า เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน

จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เช่น
เคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 2 เคร่ือง

       50,000 ส านักงานปลัด
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

36 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อให้มีเคร่ืองออกก าลังกาย 
ประจ าต าบล และส่งเสริม
สุขภาพท่ีดีของประชาชนให้
แข็งแรง ไม่มีโรคภัย

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย เช่น
เคร่ืองออกก าลังกายต่างๆ จักยาน
ออกก าลังกาย เหล็กยกน้ าหนักเป็น
ชุด โต๊ะเทเบิลเทนนิส ฯลฯ

     100,000      100,000      100,000      100,000 กองการศึกษา

37 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองเล่นเด็ก เพื่อเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและสติปัญญาของเด็ก
ปฐมวัย

จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นเด็ก 
จ านวน 2 ศูนย์

  1,500,000   1,500,000 กองการศึกษา

38 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ผ้าม่าน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน

จัดซ้ือผ้าม่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง
 2 ศูนย์

     100,000      100,000      100,000      100,000 กองการศึกษา

39 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกขยะ เพื่อจัดเก็บขยะในชุมชนให้เกิด
ความสะอาด สวยงาม

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย

  2,400,000 ส านักงานปลัด

40 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักยานยนต์ เพื่อจัดซ้ือรถยนต์นั่ง 
รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ 
รถบรรทุกน้ า เคร่ืองยนต์ ฯลฯ

เพื่อจัดซ้ือรถจักรยานยนต์  จ านวน
 1 คัน

       44,000 กองช่าง

41 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
หม้อแปลงไฟฟ้า

     300,000      300,000      300,000      300,000 กองช่าง

42 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน เพื่อให้ป้องกันโรคระบาด และ
โรคไข้เลือดออก

เคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 2 
เคร่ือง

     118,000 ส านักงานปลัด

  5,892,000   2,806,200   1,076,200      926,200รวม
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