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                   บัญชีครุภัณฑ แบบ ผ.03

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานปองกันและ ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 2,000,000 สํานักปลัดเทศบาล

บรรเทาสาธารณภัย และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

2,400 ซีซี

2 แผนงานปองกันและ ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เรือกูภัยทางทะเลพรอม 5,500,000 สํานักปลัดเทศบาล

บรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ จํานวน 1 ลํา

3 แผนงานเคหะและ ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อเครื่องสูบสิ่งปฏิกูล 100,000 กองสาธารณสุข

ชุมชน และขนสง พรอมสายดูด-สง จํานวน และสิ่งแวดลอม

1 เครื่อง

4 แผนงานเคหะและ ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องหั่นขยะอินทรียจํานวน 400,000 กองสาธารณสุข

ชุมชน 1 เครื่อง และสิ่งแวดลอม

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 201,000 กองการศึกษา

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) เทศบาล

ขนาดไมนอยกวา 26,000บีทียู

จํานวน 5 เครื่อง

6 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดและ 200,000 สํานักปลัดเทศบาล

ทั่วไป วิทยุ อุปกรณประกอบ(ภายในสํานักงาน) เทศบาล

ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของ

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด

กระทรวงict)จํานวนไมนอยกวา3จุด

7 แผนงานการรักษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดและ 950,000 สํานักปลัดเทศบาล

ความสงบภายใน วิทยุ อุปกรณประกอบตามเกณฑราคา เทศบาล

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด

กระทรวงict)จํานวนไมนอยกวา10จุด

8 แผนงานสัมคม ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 1,400 สํานักปลัดเทศบาล

สงเคราะห จํานวน  2 เครื่อง เทศบาล

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
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หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 700 สํานักปลัดเทศบาล

ทั่วไป จํานวน  1 เครื่อง เทศบาล

10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 700 กองการศึกษา

จํานวน  1 เครื่อง เทศบาล

11 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 1,400 กองคลัง

ทั่วไป จํานวน  2 เครื่อง เทศบาล

12 แผนงานเคหะ ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 1,400 กองชาง

และชุมชน จํานวน  2 เครื่อง เทศบาล

13 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 1,400 กองสาธารณสุข

จํานวน  2 เครื่อง เทศบาล และสิ่งแวดลอม

14 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ระบบชุดเครื่องเสียง สําหรับใชกับ 455,000 สํานักปลัดเทศบาล

ทั่วไป เวทีการแสดง(เวทีกลาง) ประกอบดวย เทศบาล

ตูลําโพง เพาเวอรแอม ไมคลอย

ลําโพงมอนิเตอร และอื่นๆที่เกี่ยวของ

จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย

งบประมาณ
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หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ลําโพงฮอน จํานวน 50 ตัว 110,000 สํานักปลัดเทศบาล

ทั่วไป เทศบาล

16 แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูสาขาโทรศัพทระบบดิจิตอล 70,000 สํานักปลัดเทศบาล

ทั่วไป และอุปกรณประกอบ พรอมติดตั้ง เทศบาล

(ขนาดไมนอยกวา 16 สายใน) 

จํานวน 1 ชุด

17 แผนงานการรักษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 16,000 สํานักปลัดเทศบาล

ความสงบภายใน ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดสูบน้ํา เทศบาล

น้ําไดไมนอยกวา1,130ลิตร/นาที 

พรอมอุปกรณประกอบที่เกี่ยวของ

18 แผนงานการศาสนา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา ประตูฟุตซอลมาตรฐาน 20,000 กองการศึกษา

วัฒนธรรมและ ขนาด 3 เมตร วัสดุผลิตจากเหล็ก เทศบาล

นันทนาการ พรอมตาขาย

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย
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