
แบบ ผ.03

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

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้้า จ้านวน 2 เคร่ือง        50,000 กองคลัง
2 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน จ้านวน 2 เคร่ือง      118,000 กองคลัง
3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 6 ฟุต ขนาด 914 (กว้าง)*457 

(ลึก)*1829 (สูง) mm.  จ้านวน 5 ตู้ ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

       25,000 กองคลัง

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จ้านวน 2 ตู้ ขนาด 916 x 457 x 
1,830 mm. ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

       11,000 กองคลัง

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ้านวน 2 ตัว          4,000 กองคลัง
6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเต้น จ้านวน 6 หลัง      250,000      250,000 กองคลัง

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จ้านวน 5 ตู้ ขนาด 916 x 457 x 
1,830 mm. ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

       27,500        27,500        27,500        27,500        27,500 กองคลัง

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก ส้าหรับเก็บเอกสารและแฟ้มแขวน 
ขนาด 470 x 620 x1,321 mm. จ้านวน 2 ตู้ ไม่ปรากฏ
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

       10,000 กองคลัง

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ้านวน 1 ตัว ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

         5,000 กองคลัง

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะเข้ามุม จ้านวน 3 ชุด ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์          6,000 กองคลัง
11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะท้างาน คุณลักษณะ หนา 25 มม. เคลือบเมลามีน กันน้้า

 ทนความร้อนและรอยขูดขีดมีกุญแจล๊อคล้ินชันพร้อมกันท้ัง 
2 ใบ ขนาด 150x75x75 ซม. (กว้างxลึกxสูง) จ้านวน 1 ตัว

         5,600 กองคลัง

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั จังหวัดน่าน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.03

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

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอี้ท้างาน คุณลักษณะ กว้าง 60 ซม. สูง 88-98 ซม. มี
พนักพิงท่ีเท้าแขนและลูกล้อ ท่ีนั่งและพนักพิงของเก้าอี้บุ
ด้วยฟองน้้า สามารถปรับความสูง-ต้่าของเก้าอี้ได้ หมุนรอบได้
 จ้านวน 1 ตัว

         1,300 กองคลัง

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จ้านวน
 1 เคร่ือง

       32,400 กองคลัง

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู จ้านวน 20 เคร่ือง

     260,000      260,000      260,000 กองคลัง

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู จ้านวน 2 เคร่ือง

       28,000        36,400 กองคลัง

16 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู จ้านวน 1 เคร่ือง

       36,400 กองคลัง

17 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เหล็กใส่แฟ้ม 20 ช่อง จ้านวน 2 ตู้        10,000 กองคลัง

18 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะท้างานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ จ้านวน 1 ชุด        10,000 กองคลัง

19 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะท้างาน คุณลักษณะ หนา 25 มม. เคลือบเมลามีน กันน้้า
 ทนความร้อนและรอยขูดขีดมีกุญแจล๊อคล้ินชันพร้อมกันท้ัง 
2 ใบ ขนาด 150x75x75 ซม. (กว้างxลึกxสูง) จ้านวน 2 ตัว

11,200       กองคลัง

20 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอี้ท้างาน คุณลักษณะ กว้าง 60 ซม. สูง 88-98 ซม. มี
พนักพิงท่ีเท้าแขนและลูกล้อ ท่ีนั่งและพนักพิงของเก้าอี้บุ
ด้วยฟองน้้า สามารถปรับความสูง-ต้่าของเก้าอี้ได้ หมุนรอบได้
 จ้านวน 2 ตัว

2,600         กองคลัง
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แบบ ผ.03

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

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

21 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จ้านวน 2 ตู้ ขนาด 916 x 457 x 
1,830 mm. ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

       27,500 กองคลัง

22 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน บอร์ดประกาศก้ามะหยี่ ขอบอลูมิเนียม ขนาด 0.90*150 ม.          2,500          2,500          2,500          2,500 กองคลัง

23 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ้านวน 20 ตัว        40,000 กองคลัง
24 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส้ารองไฟ  จ้านวน 2 เคร่ือง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
         5,000 กองคลัง

25 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ้านวน 4 เคร่ือง ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       17,000        17,000        17,000        17,000        17,000 กองคลัง

26 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

         8,000 กองคลัง

27 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ้านวน 4 เคร่ือง

2,800         กองคลัง

28 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ ส้าหรับเก็บเอกสารท่ัวไป จ้านวน 1 เคร่ือง 3,200         กองคลัง

29 แผนงานอุตสาหกรรม
การและโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ้านวน 1 เคร่ือง

700           กองคลัง

30 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส้ารองไฟ ขนาด 1 kva จ้านวน 4 เคร่ือง ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ICT

       23,200 กองคลัง

31 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส้ารองไฟ  จ้านวน 1 เคร่ือง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

         2,500 กองคลัง

32 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด้า (30 หน้า/นาที)  
จ้านวน 3 เคร่ือง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       23,700 กองคลัง

33 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน 1
 เคร่ือง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       22,000 กองคลัง
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แบบ ผ.03

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

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

34 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) ส้าหรับกระดาษ
ขนาด A3 จ้านวน 1 เคร่ือง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

         9,900 กองคลัง

35 แผนงานอุตสาหกรรม
การและโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน 2
 เคร่ือง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       21,000        22,000 กองคลัง

36 แผนงานอุตสาหกรรม
การและโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส้าหรับประมวลผล แบบท่ี 2  ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

       30,000 กองคลัง

37 แผนงานอุตสาหกรรม
การและโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ้านวน 2 เคร่ือง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

         8,600 กองคลัง

38 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส้าหรับส้านักงาน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

       32,000        32,000        32,000        32,000 กองคลัง

39 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens 
จ้านวน 1 เคร่ือง

27,700       กองคลัง

40 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือกล้องกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิเซล

       35,000 กองคลัง

41 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

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

42 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

สายดูดน้้า        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 กองคลัง

43 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

ถังดับเพลิง        30,000        30,000 กองคลัง

44 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

ไฟกระพริบจราจรสีเหลือง LED ขนาด 10 W จ้านวน 6 
ตัว ๆ

       90,000 กองคลัง
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แบบ ผ.03

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

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

45 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

คารามิเนอร์  จ้านวน 4 ตัว        12,000        12,000 กองคลัง

46 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

เชือกกู้ภัยทางน้้า ขนาด 10.5 มม. จ้านวน 2 เส้น        22,000        22,000 กองคลัง

47 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

เชือกกู้ภัยทางน้้า ขนาด 11 มม. จ้านวน 2 เส้น        30,000        30,000 กองคลัง

48 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

ห่วงโฟมขาว-แดง จ้านวน 2 ห่วง          1,500          1,500 กองคลัง

49 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

เส้ือชูชีพ ขนาด 50 - 80 กก. จ้านวน 4 ตัว          1,200          1,200 กองคลัง

50 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

เรือไฟเบอร์กลาส ท้องแบน หัวแหลม-ท้ายตัดกว้าง 2 เมตร 
ยาว 5 เมตร

     150,000 กองคลัง

51 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก้าลังกายต่างๆ จักยานออกก้าลังกาย เหล็กยก
น้้าหนักเป็นชุด ฯลฯ

     100,000      100,000      100,000 กองคลัง

52 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นเด็ก จ้านวน 2 ศูนย์   1,500,000   1,500,000 กองคลัง
53 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
จัดซ้ือผ้าม่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 กองคลัง

54 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เคร่ืองตัดหญ้า จ้านวน 2 เคร่ือง        50,000 กองคลัง

55 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่
ต้่ากว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย

  2,400,000 กองคลัง

56 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถจักรยานยนต์  จ้านวน 1 คัน        40,800 กองคลัง

57 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถจักรยานยนต์  จ้านวน 1 คัน        44,000 กองคลัง
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แบบ ผ.03

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

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย (ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

58 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต้่ากว่า 3,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 80 
กิโลวัตต์ พร้อมชุดเครนไฮโดรลิคอเนกประสงค์

2,500,000  กองคลัง

59 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า
 2,400 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ  แบบธรรมดา จ้านวน 1 คัน 
พร้อมกะบะ

575,000     กองคลัง

60 แผนงานอุตสาหกรรม
การและโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดิน จ้านวน 1 เคร่ือง 21,000       กองคลัง

61 แผนงานอุตสาหกรรม
การและโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตัดคอนกรีต จ้านวน 1 เคร่ือง 20,000       กองคลัง

62 แผนงานอุตสาหกรรม
การและโยธา

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ กล้องส้ารวจ TOTAL STATION พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 280,000     กองคลัง

63 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ เคร่ืองเสียง 1 ชุด 50,000       กองคลัง
  2,628,900   4,498,700      960,600   3,302,700   1,404,500รวม
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