
แบบ ผ ๐๓
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๑ บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน ส านักงาน
(ด้านป้องกันฯ)

๕,๕๐๐ ส านักปลัด

๒ บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโซฟาเพือ่รับรองแขกพร้อมโต๊ะกลาง จ านวน
 ๑ ชุดประกอบด้วยโซฟารับแขกขนาด๑ ทีน่ัง่ 
จ านวน ๒ ตัว โซฟารับแขกขนาด ๓ ทีน่ัง่ ๑ ตัว 
โต๊ะกลางกระจก ๑ ตัว

๑๕,๐๐๐ ส านักปลัด

๓ บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถยนต์ดีเซลขนาด ๑ ตัน ขับเคล่ือน ๒ ล้อ 
ดับเบิล้แค็บ ๔ ประตู เคร่ือง กระบอกไม่ต่ ากวา่ 
สูบ๒,๔๐๐ ซี.ซี.พร้อมเคร่ืองปรับอากาศ

๘๖๘,๐๐๐ ส านักปลัด

๔ บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ๙๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด

๕ บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถฉุกเฉิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด

๖ บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เลนส์เดียว ต่อ
Lcd Panel /ระบบDLP ระดับXGAระดับความ
ละเอียดของภาพที ่True

๓๓,๗๐๐ ส านักปลัด

๗ บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน ๒๓,๐๐๐ ส านักปลัด

๘ การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดCCTV ในเขตต าบล
โนนเพ็ด

๔๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด

                         บัญชีครุภัณฑ์
                                                                                          แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด
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                         บัญชีครุภัณฑ์
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ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณปี หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

๙ การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จัดซ้ือวทิยส่ืุอสารระยะส้ัน ขนาด ๕ วตัต์  จ านวน
 ๓ เคร่ือง

๓๖,๐๐๐ ส านักปลัด

๑๐ การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดดับเพลิง ๓/๓ ชุด ๔๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด

๑๑ การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน              
(ด้านป้องกันฯ)

๒๓,๐๐๐ ส านักปลัด

๑๒ การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองปร๊ินสีส านักงาน(ด้านป้องกันฯ) ๑๗,๐๐๐ ส านักปลัด

๑๓ การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถลากจูงบรรทุกปัม๊น้ ากวา้ง ๖๖ ซ.ม.ยาว ๑๖๐ 
ซ.ม.จ านวน ๑ คัน

๒๗,๐๐๐ ส านักปลัด

๑๔ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน ๕,๕๐๐ กองสวสัดิการ

๑๕ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด
๑๘๐๐๐ บีทียู

๒๔,๐๐๐ กองสวสัดิการ

๑๖ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน ๒๓,๐๐๐ กองสวสัดิการ

๑๗ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ชนิดสีLED ๑๒,๐๐๐ กองสวสัดิการ
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                         บัญชีครุภัณฑ์
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รับผิดชอบ
หลัก

ที่ แผนงาน หมวด

๑๘ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด
๑๘๐๐๐ บีทียู

๒๔,๐๐๐ กองช่าง

๑๙ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดสีหน่วยประมวลกลางไม่
น้อยกวา่ ๒ แกน Ramไม่น้อยกวา่ ๘ แกนหรือ ๓
 MB

๑๒,๐๐๐ กองช่าง

๒๐ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือกล้องวดัมุมดิจิตอล แบบอิเล็กทรอนิกส์ ๙๗๐,๐๐๐ กองช่าง

๒๑ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือบันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์ขนาด ๒ ตอน
ยาว ๑๒ เมตร

๒๕,๐๐๐ กองช่าง

๒๒ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าต าบลโนนเพ็ด ๑๔๕,๐๐๐ กองช่าง

รวม ๒๒ โครงการ ๒๗,๐๐๐ ๒,๐๐๑,๕๐๐ ๖๖๔,๗๐๐ ๒,๔๔๕,๕๐๐
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