
แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1. เพื่อใชในงานดานการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000         - - - หนวยตรวจสอบ

และขนสง ตวจสอบขององคการบริหาร ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ภายใน

สวนจังหวัดชัยภูมิเปนไปตาม 2,400 ซีซ ีหรือกําลังขับ

แผนการตรวจสอบท่ีมีความ เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา

หางไกล 1,000 กิโลวัตต  ขับเคล่ือน 

2. เพื่อความสะดวก และคลองตัว 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 

ในการติดตอราชการ 1 คัน

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพ่ือจัดหายานพาหนะสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 859,000         859,000         - - กองแผนและ

และขนสง ใชในการปฏิบัติราชการกอง 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม งบประมาณ

แผนและงบประมาณ ต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลัง

เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110

110 กิโลวัตต ขับเคล่ือน 2 ลอ

แบบดับเบ้ิลแคบ จํานวน 1 คัน

เคร่ืองยนตดีเซล เกียรอัตโนมัติ

เปนกระบะสําเร็จรูป หองโดยสาร

เปนแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

1

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค



แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ1.เพื่อรองรับคณะบุคคลหนวยงาน  - รถโดยสาร (ตู) ขนาด 12 ที่นั่ง 2,428,000       1,214,000        -  - สํานักปลัดฯ

ขนสง องคกรตางๆประชาชนผูมาติด (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ตอราชการภายในสํานักงานหลัง ไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ี

ใหมขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อการติดตามขาวสาร

บานเมือง และขาวสารดานตางๆ

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและเพื่อเสริมสมรรถภาพสนองตอบ  -รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 1,075,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

ขนสง ตอภารกิจองคการบริหารสวน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

จังหวัดชัยภูมิ  3,000 ซีซ ีจํานวน 1 คันๆละ 

1,075,000 บาท 

 -รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 523,000 523,000 523,000 523,000

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400

 ซีซี จํานวน 4 คันๆละ 523,000 บาท 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและเพื่อเสริมสมรรถภาพสนองตอบ  - รถยนตตรวจการณ (ดีเซล) 1,489,000  -  - สํานักปลัดฯ

ขนสง ตอภารกิจองคการบริหารสวน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

จังหวัดชัยภูมิ  2,500 ซีซ ีจํานวน 2 คัน

2



แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1. เพื่อใชในงานจัดเก็บรายได รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 787,000         - - - กองคลัง

และขนสง บํารุงขององคการบริหารในพื้นที่ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

ที่อยูหางไกล ตามโรงการรับ 2,400 ซีซ ีหรือกําลังขับ

ชําระภาษีบํารุง องคการบริหาร เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา

สวนจังหวัดนอกสถานที่ 110 กิโลวัตต  ขับเคล่ือน 

2.เพื่อใหมีครุภัณฑยานพาหนะ 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 

และขนสงเพียงพอตอการปฏิบัติ 1 คัน

ของกองคลัง

3.เพื่อใชในการติดตอราชการ

ภายในและภายนอกเขต

จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1. เพื่อใชในงานปฎิบัตงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000 - - - กองกิจการสภา

และขนสง ราชการกองกิจการสภาฯ ใน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

ภารกิจพื้นที่ตางๆ ในจังหวัด 2,400 ซีซ ีหรือกําลังขับ

ชัยภูมิ เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา

2.เพื่อความสะดวกและคลองตัว 110 กิโลวัตต  ขับเคล่ือน 

ในการติดตอราชการ 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 

ของกองคลัง 1 คัน

3.เพื่อใชในการติดตอราชการ

ภายในและภายนอกเขต

จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1.เพื่อปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000 - - - กองการเจาหนาที่

และขนสง ราชการ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 2,400 ซีซ ีหรือกําลังขับ

ปฏิบัติงานและการใหบริการ เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา

3.เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 110 กิโลวัตต  ขับเคล่ือน 

4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 

1 คัน
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 1. เครื่องคอมพิวเตอร 132,000         66,000           22,000           22,000           กองแผนและ

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สําหรับงานประมวลผล งบประมาณ

2 .เพื่อใหมีครุภัณฑรองรับ  แบบที่ 1 * (จอขนาดไมนอย

การใชงานอยางเพียงพอ กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 11 

เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 22,800           11,400           7,600            3,800            

การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

3. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 66,000           33,000           22,000           11,000           

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 10 ชุดๆ ละ 11,000 บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

4. เครื่องพิมพชนดิเลเซอร/ 39,500           7,900            7,900            23,700           

ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาที)

 จํานวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 

7,900 บาท

5. เครื่องพิมพ Multifunction - 9,600            

 ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

จํานวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 

9,600 บาท

6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 40,600           11,600           5,800            5,800            

1 kVA จํานวน 11 เคร่ืองๆ ละ 

5,800 บาท

7. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก - - 21,000           -

สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 21,000 บาท

8. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บ - 20,000           - -

เอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1

จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 20,000 บาท

7



แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

9. เครื่องพิมพชนดิเลเซอร/ - 24,000           - -

ชนิด LED สี แบบ Network 

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

12,000 บาท

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อใหองคการบริหารสวน 1. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่อง 23,000 - - - กองแผนและ

จังหวัดชัยภูมิ มีระบบเครือขาย คอมพิวเตอรและอุปกรณ งบประมาณ

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต แบบที่ 2 (ขนาด 42 U) 

ที่มีประสิทธิภาพสามารถ จํานวน 1 เคร่ือง

ปฏิบัติงานดานขอมูลอิเล็ก 2. อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย 46,000           - - -

ทรอนิกสไดเปนอยางดี (Router) จํานวน 1 เคร่ือง 

2. เพื่อใหการปฏิบัตริาชการ 3. อุปกรณจัดเก็บ Log File - - - 50,000           

ดานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ ระบบเครือขาย แบบที่ 1 

องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 เคร่ือง

ชัยภูมิเปนไปดวยความถูกตอง 4. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 35,000           - - 35,000           

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 3 kVA จํานวน 2 เคร่ือง

8



แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

5. อุปกรณปองกันเครือขาย - - - 220,000

(Firewall) แบบที่ 1 จํานวน

1 เคร่ือง

6. อุปกรณกระจายสัญญาณ - - 24,000           24,000           

(L2 Switch) ขนาด 24 ชอง 

แบบที่ 2 จํานวน 2 เคร่ือง ๆ

ละ 24,000 บาท

7. อุปกรณกระจายสัญญาณ - - - 23,000           

ไรสาย (Acess Point) แบบที่ 2

จํานวน 1 เคร่ือง

9



แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อใหศูนยอาหาร 1. อุปกรณกระจายสัญญาณ 11,600           - - - กองแผนและ

(Food Center) องคการ ไรสาย (Access Point) งบประมาณ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  แบบที่ 1 จํานวน 2 เคร่ืองๆ 

มีระบบเครือขายคอมพิวเตอร ละ 5,800 บาท 

และอินเตอรเน็ต ไวบริการ

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหบุคลากรและประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร

ของทางราชการและขาวสาร

ทั่วไปผานเครือขายคอมพิวเตอร

และอินเตอรเน็ต ณ ศูนยอาหาร 

ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ชัยภูมิ

3. เพื่อใหประชาชนเกิดความ

พึงพอใจตอการบริการองคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมี

หนาที่ใหบริการประชาชน
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน เครื่องพิมพสําเนาระบบ 180,000         - - - กองแผนและ

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ดิจิตอล ความละเอียด 400x400 งบประมาณ

2 .เพื่อใหมีครุภัณฑรองรับ จุดตอตารางนิ้ว จํานวน 1 เคร่ืองๆ

การใชงานอยางเพียงพอ ละ 180,000 บาท

13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิคฟุต 15,000           - - - กองแผนและ

งานครัว การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ จํานวน 1 ตูๆ ละ 15,000 บาท งบประมาณ

2 .เพื่อใหมีครุภัณฑรองรับ

การใชงานอยางเพียงพอ
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 73,600 73,600 73,600 73,600 กองพัสดุและ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่กอง งานประมวลผล แบบที่ 1 ทรัพยสิน

พัสดุและทรัพยสิน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

2. เพื่อใหมีครุภัณฑสํานักงาน พรอมชุดโปรแกรมปฏิบัติการฯ

และครุภัณฑคอมพิวเตอร และชุดโปรแกรมจัดการสํานัก

เพียงพอ รวดเรว็ในการปฏิบัติ งานมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

งานของเจาหนาที่กองพัสดุ กฎหมาย จํานวน 8 ชุด ๆ ละ

และทรัพยสิน 36,800 บาท

2. เครื่องพิมพ Multifunction 19,200           19,200           19,200           19,200           

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

จํานวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 9,600 บาท

3. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,600 - - -

(Inkjet Printer) จํานวน

2 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

4. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 6,400            6,400            6,400            6,400            

ไมนอยกวา 800 VA จํานวน 8

เคร่ือง ๆ ละ 3,200 บาท

5. เครื่องโทรสาร แบบใช 30,000           - - -

กระดาษธรรมดา สงเอกสาร

ไดครั้งละ 30 แผน จํานวน 

1 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

6. ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 177,000 177,000 118,000 118,000

มือผลัก แบบ 4 ตู จํานวน 

10 หลัง ๆ ละ 59,000 บาท

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 44,000           - - - กองคลัง

ในการปฏิบัตงิานของ งานประมวลผล แบบที่ 1*

เจาหนาที่ (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

2. เพื่อใหมีครุภัณฑคอม จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 22,000

พิวเตอรรองรบัการใชงาน บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

อยางเพียงพอกับจํานวน 2. เครื่องพิมพชนดิเลเซอร/ 15,800           - - -

บุคลากรกองคลัง ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/

3. เพื่อใหมีครุภัณฑคอมพิวเตอร นาที) จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

มาใชทดแทนเครื่องเดิม 7,900 บาท

ที่เสื่อมสภาพ 3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 7,600 - - -

การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

แบบสิทธิการใชงานประเภท

ติดตั้งมาจากโรงงาน (OME)

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

4. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 22,000           - - -

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใหมีตูจัดเก็บเอกสาร 1. ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 110,000         - - กองคลัง

การเบิกจายเงนิเพียงพอ จํานวน 20 ตู ๆ ละ 5,500 บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

17 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑโฆษณา 1.เพื่อปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติ 1.จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 9,000            -               -               -               กองการเจาหนาที่

และเผยแพร ราชการ ขนาดเสนทแยงมุม 100 นิ้ว

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  จํานวน 1 เคร่ือง

ปฏิบัติงานและการใหบริการ 2.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 24,000           -               -               -               

3.เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เคร่ือง

3.เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 39,000           -               -               -               

ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 3,500 

ANSI Lumens จํานวน 1 เคร่ืองๆ 

ละ 39,000 บาท

4.โทรทัศน แอล อี ด(ีLED TV) ระดับ 13,000           -               -               13,000           

ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 

พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 

เคร่ืองๆ ละ 13,000 บาท

18 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑงานบาน งานครัว1.ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงาน 1.ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 7 คิวบิก 9,400            -               -               -               กองการเจาหนาที่

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฟุต จํานวน 1 ตูๆ ละ 9,400 บาท

ในการปฏิบัตงิานและการใหบริการ2.หมอตมน้ําไฟฟา แสตนเลส ขนาด 6,990            -               6,990            -               

3.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความจุไมนอยกวา 17 ลิตร จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 6,990 บาท

15



แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

19 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน 1.ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงาน 1.เคร่ืองโทรสารแบบใชกระดาษ 30,000           -               -               -               กองการเจาหนาที่

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 30 แผน 

ในการปฏิบัตงิานและการใหบริการจํานวน 1 เคร่ือง

3.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด 56,000           56,000           56,000           56,000           

ติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู

จํานวน 8 เคร่ืองๆ ละ 28,000 บาท

3.เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก 9,000            9,000            9,000            9,000            

เวลาเขาออกงาน จํานวน 4 เคร่ืองๆ 

ละ 9,000 บาท

4.ชุดรับแขก 5 ที่นั่ง พรอมโตะกลาง 19,900           -               -               -               

จํานวน 1 ชุด

5.ตูเหล็กแบบรางเลื่อน ระบบมือผลัก 419,600         -               -               -               

จํานวน  4  ชุดๆ ละ 104,900 บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

20 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงาน 1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 32,000           32,000           32,000           32,000           กองการเจาหนาที่

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สํานักงาน(จอขนาดไมนอยกวา 

18.5ในการปฏิบัตงิานและการใหบริการ นิ้ว) จํานวน 8 เครื่องๆ

3.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ละ 16,000 บาท

2.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 29,000           -               -               29,000           

ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม

นอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2

เคร่ืองๆ ละ 29,000 บาท

3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 15,200           7,600            7,600            15,200           

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

แบบสิทธิการใชงาน ประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน(OEM)  ทีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 10 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

4.ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มี 33,000           22,000           22,000           33,000           

ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

 จํานวน 10 ชุดๆ ละ 11,000 บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

5.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 17,400           11,600           11,600           17,400           

จํานวน 10 เคร่ืองๆ ละ 5,800 บาท

6.เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด 17,000           -               -               -               

เลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1

เคร่ืองๆ ละ 17,000 บาท

7.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED

11,100           7,400            7,400            11,000           

ขาวดํา (18 หนาที/่นาที) 

จํานวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 3,700 บาท

8.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED

7,300            7,300            7,300            7,300            

ขาวดํา (30 หนาที/่นาที) 

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 7,300  บาท

9.เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ 37,000           -               -               -               

เอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 3 

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท

21 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑไฟฟา และวิทยุ 1.ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงาน 1.เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 21,000           -               -               -               กองการเจาหนาที่

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จํานวน 3  เคร่ือง  เครื่องละ  7,000  บาท

ในการปฏิบัตงิานและการใหบริการ
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

3.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

22 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ 1. เพื่อตอบสนองประเด็น 1. กลองภาพนิ่งดิจิตอล - - - 140,000 สํานักปลัดฯ

เผยแพร ยุทธศาสตรของจังหวัดชัยภูมิ แบบถอดเปลี่ยน

และของประเทศในดานการ เลนสกลองได

สงเสริมการทองเท่ียวเชิง จํานวน 2 กลอง ๆ ละ

วัฒนธรรม ละ 70,000.- บาท

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนา 2. กลองวีดิโอ (ใหญ) - - - 300,000

แหลงทองเท่ียวใหเกิดขึ้นใน ความละเอียดไมนอย

ทองถิ่น  อันเปนการสราง กวา 1,920x1,080

งานและกระจายรายไดสู pixel จํานวน 2

ประชาชน กลอง ๆ ละ 

3. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 150,000 บาท

ใหมาทองเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ 3. กลองวีดิโอ (เล็ก) - - - 100,000

และรูสึกอยากกลับมาเที่ยวอีก บันทึกขอมูลในระบบดิจิตอล 

ขนาดไมนอยกวา 32 Gb

จํานวน 2 กลอง ๆ ละ 50,000.- บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

4. กลองถายภาพนิ่ง 30,000 - - - สํานักปลัดฯ

ดิจิตอลพรอมเลนส

สามารถเช่ือมตอ wifi,

Micro HDMI, Micro USB, 

ขนาด SD ไมนอยกวา 256 GB

5. เลนสมุมกวาง - - - 120,000 สํานักปลัดฯ

สําหรับถายภาพดิจิตอล

มีความกวางขนาดไมนอยหรือ

เทากับ 17 มิลลิเมตร จํานวน

2 เลนส ๆละ 60,000.- บาท

6. ชุดอุปกรณไมโครโฟนไรสาย 60,000 - - 60,000 สํานักปลัดฯ

ชนิดติดกลองบันทึกเสียง 

จํานวน 4 ชุดๆละ 30,000 บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

23 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อเปนการสงเสรมิการ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร จอขนาด 132,000 - - 22,000 สํานักปลัดฯ

ดังน้ี ทองเท่ียวแบบยั่งยืนควบคูไป ไมนอยกวา 18.5"จํานวน 7 เคร่ืองๆละ

กับการอนุรกัษธรรมชาติและ 22,000.- บาท

สิ่งแวดลอม 2.เคร่ืองคอมพิวเตอร โนตบุก 63,000           - 21,000           

2. เพื่อเปนการสงเสรมิภาพ จํานวน 4 เคร่ืองๆละ 21,000 บาท

ลักษณที่ดีของแหลงทองเที่ยว 3. เคร่ืองสแกนเอกสาร 29,000 - - 29,000

ในจังหวัดชัยภูมิ ขนาดกระดาษ A4 จํานวน 2

3. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนสํา  เครื่องๆละ 29,000 บาท

นึกรักษส่ิงแวดลอมตระหนัก 4. เคร่ืองพิมพมัลติฟงกชั่น 20,000           - - 20,000           

และรับรูถึงการอนุรักษ ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 2

แหลงทองเท่ียว  เครื่องๆละ 20,000 บาท

5. เคร่ืองพิมพเลเซอร/ชนิด 16,000           - - 16,000           

LED ขาวดํา แบบNetwork ความเร็ว

ในการพิมพ ไมนอยกวากวา 33 หนาตอนาที

6.เคร่ืองโทรสารแบบกระดาษธรรมดา 30,000           - - 30,000           

แบบสงเอกสารไดครั้งละ 30 แผน

จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 30,000 บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

24 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร 32,000  -  -  - กองกิจการสภาฯ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานขนาดมาตรฐาน

2.เพื่อใหมีครุภัณฑรองรับการ (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

ใชงานอยางเพียงพอกับจํานวน จํานวน 3 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท

บุคลากรของกองกิจการสภาฯ 2.เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 21,000  -  -  -

3.เพื่อใหมีครุภัณฑมาใชทดแทน สําหรับงานประมวลผล จํานวน

เคร่ืองเดิมที่เสื่อมสภาพมาใช 1 เคร่ืองๆละ 21,000 บาท

ปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ 3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 32,000  -  -  -

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก

แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน (OEM)

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย 11,400  -  -  -

 จํานวน 3 ชุดๆละ 3,800 บาท

4.ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 33,000            -  -  -

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย

 จํานวน 3 ชุดๆละ 11,000บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

5.เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 15,800            -  -  -

LED ขาวดํา (30 หนา/นาที) 

จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 7,900 บาท

6.เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 12,000            -  -  -

LED สี แบบ Netbook จํานวน

1 เคร่ืองๆละ 12,000 บาท

7.เคร่ืองพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 180,000  -  -  -

ใชในการปฎิบัติงาน ความละเอียดไม

นอยกวา 400 x 400 จุด ตอตารางนิ้ว

จํานวน 1 เคร่ือง

 - ขนาดท่ีกําหนดเปนความละเอียด

ในการสรางภาพขั้นต่ํา

 - สามารถยอขยายได

 - พื้นที่การพิมพใหญสุด

8.จัดซื้อเคร่ืองมัลตมิีเดียโปรเจกเตอร  - 39,000            -  -

ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

9.จอรับภาพแบบขาต้ัง จํานวน 1  - 9,900  -  -

เคร่ืองๆละ 9,900 บาท

10.โทรทัศน LED TV ขนาด 26,000           13,000            -  -

32 นิ้ว จํานวน 3 เคร่ืองละ 13,000 บาท

25 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. เพื่อรับรองสวนราชการ  -จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก 70,000            -  -  - สํานักปลัด

 องคกรเอกชน พอคาและ จํานวน 2 ชุดๆละ35,000 บาท

ประชาชนทั่วไป ที่มาติดตอ  -จัดซื้อที่แขวนหนังสือ 9,600             -  -  -

ราชการ กับทางองคการ พิมพ จํานวน 2 ชุดๆละ4,600 บาท

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  -จัดซื้อ ชั้นวางวารสาร 7,800             -  -  -

2. เพื่อใหเกิดความสวยงาม  จํานวน 2 ชุดๆละ3,900 บาท

 บริเวณพ้ืนที่ที่จะดาํเนินการ

 และเปนที่พักผอนสําหรับ

ผูที่มาติดตอราชการ

ครุภัณฑงานบานงานครัว  -จัดซื้อเคร่ืองทําน้ําเย็น 9,180             -  -  -

จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 4,590 บาท

24



แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

26 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑการเกษตร เพื่อเปนการบํารุงรักษา รถฟารมแทรคเตอร แบง 3 จุด  1,000,000       -               -               1,000,000       กองชาง

ภายใน ถนนที่รับโอนมาและ มีกําลังไมนอยกวา  70  แรงมา

กอสรางเองแหลงนํ้า จํานวน  1  คัน 

และอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย

27 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑการเกษตร เพื่อใชในการตัดหญาภายใน เคร่ืองตดัหญาแบบเข็น  จํานวน  2 26,000           - - - กองชาง

ภายใน บริเวณสวนสาธารณหนองปลาเฒา เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท 

28 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑการเกษตร เพื่อใชตัดกิ่งไม ขางถนน เคร่ืองตดักิ่งไมแบบมือถือ  เปนเครื่อง 40,000           -               -               40,000           กองชาง

ภายใน ถนนที่รับโอนมา ยนตเบนซิน

และกอสรางเองแหลง จํานวน  4  เคร่ือง ๆ ละ 10,000

น้ําและอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย บาท

29 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑการเกษตร เพื่อเปนการบํารุงรักษาถนนที่รับ เคร่ืองตดัหญาแบบขอแข็ง 100,000 - - 100,000 กองชาง

ภายใน โอนมาและกอสรางเองแหลงนํ้า เปนเคร่ืองยนตเบนซนิ จํานวน

และอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 10 เคร่ือง ๆ 10,000 บาท

30 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑการเกษตร เพื่อจายเปนคาถัง ถังบรรจุยางแอสฟลท 1,000,000 - - 1,000,000 กองชาง

ภายใน บรรจุยางแอสฟลท ขนาด 10,000 ลิตร  

ไปซอมแซมถนนตาม จํานวน 1 ถัง ๆ ละ 

พื้นที่ตาง ๆ ที่รับโอนมาและ 1,000,000 บาท 
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

31 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑกอสราง เพื่อใชในขณะปฏิบัติงานซอมแซม แผงกั้นจราจร  ขนาด 1 ม. ไมมีลอ 50,000           - - 60,000           กองชาง

ภายใน ที่รับโอนมา จํานวน 44  แผง ๆ ละ 2,500 บาท 

32 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑกอสราง เพื่อเปนการบําบัดทุกข จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (ดีเซล) 4,500,000       4,500,000       4,500,000       4,500,000       กองชาง

ภายใน บํารุงสุขของ ขนาดไมต่ํากวา  150  แรงมา

ราษฏรในพื้นที่ตางๆ เชาในการ จํานวน 4 คัน (ตามมาตรฐาน

ซอมแซมถนน ขุดลอกหลงนํ้า ครุภัณฑฯ) ป 2559

33 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑกอสราง เพื่อเปนการบําบัดทุกขบํารุงสุขของจัดซื้อรถเกลี่ยดิน (ดีเซล) ขนาดไม 7,500,000       7,500,000       7,500,000       7,500,000       กองชาง

ภายใน ราษฏรในพื้นที่ตาง ๆ เชาในการ ต่ํากวา  150  แรงมา  จํานวน 4 คัน 

ซอมแซมถนน ขุดลอกแหลงน้ํา (ตามมาตรฐานครุภัณฑฯ) ป 2559

34 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑกอสราง เพื่อเปนการขนสิ่งของตาง ๆ จัดซื้อรถบรรทุกเททาย (ดีเซล) 3,960,000       3,960,000       3,960,000       3,960,000       กองชาง

ภายใน  ขนาดความจุไมนอยกวา  4 ลูกบาศกหลา

  น้ําหนักของรถรวม 

น้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000

กิโลกรัม พรอมกระบะและเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 8 คัน (ตามมาตรฐานครุภัณฑฯ ป 2559)
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

35 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑกอสราง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน บํารุง จัดซอรถบดลอเหล็ก (ดีเซล) 3,000,000       -               -               3,000,000       กองชาง

ภายใน รักษาทาง ขนาด  10 ตัน  มีกําลังไมนอยกวา

125  แรงมา  จํานวน  2 คัน 

(ตามมาตรฐานครุภัณฑฯป 2559)

36 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑกอสราง เพื่อใชเปนพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 688,000         688,000         688,000         688,000         กองชาง

ภายใน สําหรับเจาหนาที่ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ออกปฏิบัติงาน ไมต่ํากวา  2,400  ซีซ ีขับเคลื่อน

ภาคสนาม 2 ลอ  แบบมีชองวาง  (CAB)

จํานวน 4 คัน (ตามมาตรฐานครุภัณฑฯ 

ป 2559)

37 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑสํารวจ เพื่อไวสําหรับสํารวจตรวจสอบ ลอวัดระยะ  จํานวน  8 ลอ ๆ ละ 20,000           - - 20,000           กองชาง

ภายใน ถนนที่ไดรับถายโอนมาและกอสราง5,000 บาท 

เองและอื่น ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย

38 รักษาความสงบ ครุภัณฑ ครภุัณฑกอสราง เพื่อปนน้ํามันสําหรับ เคร่ืองปนน้ํามัน แบบมือถือ 40,000           กองชาง

ภายใน เคร่ืองจักรกล เปนเคร่ืองยนตเบนซนิ  

ดําเนินการเอง จํานวน  4 เคร่ือง  ๆ ละ 10,000

ปฏิบัติงานภาคสนาม บาท 

27



แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

39 รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1.เพื่อใชในการติดตาม รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000  -  -  - กองชาง

ภายใน และขนสง ตรวจสอบสถานการณพื้นที่ ขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตร

ประสบภัยไดทุกสภาพถนนตลอดปกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ี

2.เพื่อใชในการกูภัย คนหาและให หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ความชวยเหลือผูประสบภัยตลอด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต แบบดับเบิ้ลแค็บ

จนการเคลื่อนยายผูปวยออกจาก 1.เปนกระบะสําเร็จรูป

พ้ืนที่ในถิ่นทุรกันดารไดอยางสะดวก 2.หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 

รวดเร็ว ทันตอสถานการณในพื้นที่ 3.เปนราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

ทั้ง 16 อําเภอ 4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คัน

3.เพื่อใชในการบรรทุกสิ่งของเคร่ือง

อุปโภค-บริโภค เขาพื้นที่เพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยไดอยางทั่วถึง

4.เพื่อสนับสนุนโครงการสงเสริมการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานตใน

ทุกๆป ทั้ง 16 อําเภอ โดยออกเยี่ยมจุด

บริการประชาชน ตามถนนสายหลัก
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

40 รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 1. เพื่อใชในการชวยเหลือประชาชนรถบรรทุกน้ําเอนกประสงครถชนิด 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองชาง

ภายใน ยานพาหนะ และชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ 10 ลอ ขับเคลื่อน 2 เพลา

และขนสง ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เคร่ืองยนตดีเซล มีกําลังสูงสุดไมนอย

ประชาชนไดรับการชวยเหลืออยางกวา 240 แรงมา มีปริมาณ

ทั่วถึงทันตอสถานการณและเพื่อใหความจุน้ําไมนอยกวา 10,000 ลิตร

เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนใน พรอมติดตั้งปมสูบน้ํา

พื้นที่ทั้ง 16 อําเภอ จํานวน 4 คันๆ ละ 5,000,000 บาท

2.เพื่อใชในกิจการดับเพลิง

และชวยเหลือประชาชนใน

พื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ประสบ

อุทกภัย อัคคีภัย ทั้ง 16 อําเภอ

3.ฝายปองกันฯไดมีภารกิจใน

การนํารถบรรทุกน้ําอุปโภค-

บริโภค บริการประชาชนใน

พื้นที่ทั้ง 16 อําเภอ
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

41 รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 1.เพื่อใชดําเนินการชวยเหลือ รถยนตบรรทุก ชนิด 6 ลอ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองชาง

ภายใน ยานพาหนะ ประชาชนที่ประสบภัยตางๆ พรอมติดตั้งเครนสลิง เคร่ืองยนตดีเซล

และขนสง ทั้ง 16 อําเภอในจังหวัดชัยภูมิ มีกําลังสูงสุดสุดไมนอยกวา 240 แรงมา

2.เพื่อใชเครนสําหรบัยกวัสดุ ติดตั้งเครนแบบสลิงสามารถยกได

หรือเคลื่อนยายสิ่งของหรือ ไมนอยกวา 8 ตัน จํานวน 1 คัน

ประชาชนจากที่ต่ําสูที่สูง คนัละ 5,000,000 บาท

3.เพื่อใชเครนสําหรบัตัดกิ่งไมหรือสิ่ง

ของที่สูงและชวยชีวิตผูประสบภัยในที่สูง

4.เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับฝายปองกันฯ

ในการปฏิบัตงิานชวยเหลือผู

ไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ

ทั้ง 16 อําเภอ

42 รักษาความสงบ คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 1. เพื่อใชในการใหบริการ เรือทองแบนแสตนเลสหนาไม 1,273,300 กองชาง

ภายใน ยานพาหนะ ประชาชน เมื่อเกิดเหตุ นอยกวา 2 มิลลิเมตร มีขนาดกวาง

และขนสง อุทกภัยหรือภัยพิบัติตางๆ ไมนอยกวา 1.70 เมตร ยาวไมนอย

ไดทันตอสถานการณ กวา 6 เมตร ความลึกไมนอยกวา

2. เพื่อใชในการกูภัย คนหา  0.60 เมตร จํานวน 5 ลําราคา
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

และใหความชวยเหลือผูประสบภัยลําละ 254,660 บาท

และสัตวสิ่งของตาง ๆ ตลอดจน

การเคลื่อนยายผูปวยออกจากพื้นที่

ประสบภัยพิบัติไดอยางสะดวกรวดเร็ว

ทันตอสถานการณ

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาพ ฝายปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กองชาง

 ในการปฏิบัติงานชวยเหลือผูได

รับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ

ทั้ง 16 อําเภอ

43 การศกึษา ครภุัณฑ ครภุัณฑ 1. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร 1. ผลผลิตของครุภัณฑ 308,000         - - - กองการศึกษาฯ

คอมพิวเตอร ทําใหการทํางานเอกสาร และ

การทํางานระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

รวมทั้งงานอื่นๆ เกิดความคลอง

ตัว และมีประสิทธิภาพ

2. จํานวน 14 เคร่ือง
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

3. คุณลักษณะ ดังน้ี

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา

18.5 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท

ครุภัณฑ 2.จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 1. ผลผลิตของครุภัณฑ 84,000           - - -

คอมพิวเตอร ทําใหการทํางานเอกสาร และ

การทํางานระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

รวมทั้งงานอื่นๆ เกิดความคลอง

ตัว และมีประสิทธิภาพ

2. จํานวน 4 เคร่ือง

3. คุณลักษณะ ดังน้ี

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ

งานประมวลผล 

ราคา 21,000 บาท

ครุภัณฑ 3. เคร่ืองพิมพชนิด 1. ผลผลิตของครุภัณฑ 31,600           - - -

คอมพิวเตอร เลเซอร ทําใหการทํางานเอกสาร และ
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

การทํางานระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสรวมทั้งงานอื่นๆ

เกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ

จํานวน 4 เคร่ือง

3. คุณลักษณะ ดังน้ี

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED

ขาวดํา (30 หนา/นาที)ราคา 7,900 บาท

ครุภัณฑ 4.  เคร่ืองสาํรองไฟฟา 1. ผลผลิตของครุภัณฑทําใหการ 76,800           - - -

คอมพิวเตอร ทํางานเอกสาร และการทํางานระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็ก

ทรอนิกสรวมทั้งงานอื่นๆ เกิดความ

คลองตัว และมีประสิทธิภาพ

2. จํานวน 24 เคร่ือง

3. คุณลักษณะ ดังน้ี

ขนาด 800 VA ราคา 3,200 บาท 

ครุภัณฑโฆษณา 5. กลองถายภาพนิ่ง 1. ผลผลิตของครุภัณฑ 7,000 - - -

และเผยแพร ทําใหการเก็บภาพถายระหวาง
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

การทํางาน/กิจกรรมของกองการ

ศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด

อบจ.ชัยภูมิ มีความคลองตัวและ

มีประสิทธิภาพ จํานวน 1 เคร่ือง

3. คุณลักษณะ ดังน้ี

ระบบดิจิตอล

ราคา 7,000 บาท

ครุภัณฑโฆษณา 6. เคร่ืองมัลติมิเดีย 1. ผลผลิตของครุภัณฑ 24,000 - - -

และเผยแพร โปรเจคเตอร ทําใหการฉายภาพระหวาง

การทํางาน/กิจกรรมของกองการ

ศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด

อบจ.ชัยภูมิ มีความคลองตัวและ

มีประสิทธิภาพ

2. จํานวน 1 เคร่ือง

3. คุณลักษณะ ดังน้ี โปรเจคเตอร

ระดับ XGA ขนาด 2,500

ANSI Lumensราคา 24,000 บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

ครุภัณฑโฆษณา 7. จอรับภาพ 1. ผลผลิตของครุภัณฑ 32,000 - - -

และเผยแพร ทําใหการฉายภาพระหวาง

การทํางาน/กิจกรรมของกองการ

ศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด

อบจ.ชัยภูมิ มีความคลองตัวและ

มีประสิทธิภาพ

2. จํานวน 1 เคร่ือง

3. คุณลักษณะ ดังน้ี ชนิดมอเตอรไฟฟา

ขนาดเสนทแยงมุม180 นิ้ว 

ราคา 32,000 บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

44 การศกึษา ครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1. เพื่อจัดซ้ือรถบรรทุก เปาหมายเชิงปริมาณ 9,975,000 9,975,000 8,550,000 8,550,000       กองการศึกษาฯ

และขนสง  6 ลอ พรอมโครง จัดซื้อรถโรงเรียน (รถบรรทุก 

หลังคาโดยสาร  6 ลอ พรอมโครงหลังคาโดยสาร) 

เปนรถยนตสวนกลาง เปนรถยนตสวนกลางของ

ของสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาในสังกัดองคการ

องคการบริหารสวน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 26 คัน คันละ 1,425,000

2. เพื่อใหมียานพาหนะสําหรับ  บาทมีรายละเอียด ดังน้ี

นํานักเรียนไปศึกษาคนควา รายละเอียดรถบรรทุก 6 ลอ 

จากแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 1. เคร่ืองยนตดีเซล ขนาด 150 

และกิจกรรมสนับสนุนการเรียน แรงมา 6 ลอ ปริมาตรกระบอก

การสอนดานตางๆเปนการ  สูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี

พัฒนาศักยภาพของนักเรียน 2. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก

และใชบริการรับ-สงนักเรียน บรรทุกไมต่ํากวา 8,000 กิโลกรัม
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

3. พรอมกระบะและเคร่ือง

 ปรับอากาศภายในหัวเกง 

รายละเอียดโครงหลังคาแบบ

โดยสาร

1. ตอโครงหลังคาแบบโดยสาร 

พรอมอุปกรณกระบะ 5 เมตร 

หุมดวยสแตนเลส ฝากันรอน

2. อุปกรณภายในมีหิ้งวาง 2 ชั้น 

3. มีไฟนีออน 2 ดวง 

มีพัดลม 3 ตัว มีสวิทกดกริ่ง 3 ตัว 

4. กระจกแบบแยกบานยกได

 14 ชอง บานตาย 3 ชอง 

บานเอนได 2 ชอง 
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

5. ชุดประตูมี 4 บาน 

แบบพับเล่ือนได 

6. เบาะนั่งโดยสารมี 4 ชุด

 เบาะเสริม 2 ตัว 

7. ตะแกรงวางของบนหลังคา

8. ชุดบันไดเหยียบขึ้นลง 2 ชุด

เหตุผลที่นอกบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ

1. เปนรถบรรทุก 6 ลอ ขนาด

ไมต่ํากวา 4000 ซีซ ีตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ 

2. จําเปนตองมีโครงหลังคา

โดยสาร เพื่อความสะดวกในการ

เดินทางของนักเรียน ระหวาง
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

ทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอน และการพัฒนาการ

ศึกษา ซึ่งสามารถกันแดด กันฝน และ

กันลมได

เปาหมายเชิงคณุภาพ

1. มีรถยนตสวนกลางของโรงเรียน 

เปนรถบรรทุก 6 ลอ (ดีเซล) 

อเนกประสงค พรอมดวยหลังคาใชใน

กิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและการศกึษาคนควาจาก

แหลงเรียนรูนอกสถานที่ของนักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน ใชบริการ

รับ-สงนักเรียน
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

45 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1. เพื่อใชในการปฏิบัติงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000 - - - กองสงเสริมฯ

และขนสง กองสงเสริมคุณภาพชีวิต ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

ในภารกิจพื้นที่ตาง ๆ 2,400 ซีซ ีหรือกําลังขับ

ในจังหวัดชัยภูมิและ เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา

ตางจังหวัด 110 กิโลวัตต  ขับเคล่ือน 

2. เพื่อความสะดวก 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 

และคลองตัวในการติดตอ 1 คัน

ราชการ
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

46 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการทํางานภายใน 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร 92,400  -  -  - กองสงเสริม

ที่ดิน และสิ่งกอสราง ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต สําหรับงานสํานักงาน คุณภาพชีวิต

คาครุภัณฑ จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว

จํานวน 3 เคร่ือง  ๆ ละ

30,800.- บาท 

 -มีหนวยประมวลผลกลาง

(CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก

(2Core) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา

3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน

1 หนวย 

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM)

หรือ DDR3หรือดีกวา มีขนาด

ไมนอยกวา 4 GB

 -มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)

หชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB

หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย 
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

 -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1

และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 3,800  -  -  - 

สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร

พรอมแผน CD-ROM ชุดติดตั้ง

มีลิขสิทธิ์ถูกตอง จํานวน 1 ชุด

ชุดละ 3,800.- บาท

3.ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน

พรอมแผน CD-ROM ชุดติดตั้ง 11,000  -  -  - 

มีลิขสิทธิ์ถูกตอง จํานวน 1 ชุด

ชุดละ 11,000.- บาท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

47 แผนงานเคหะ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เพื่อใหบุคคลกรมีอุปกรณเครื่อง -เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน 44,000           44,000           44,000           44,000           กองชาง

และชุมชน คอมพิวเตอรชวยในการปฏิบัติงาน ประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม

 -เพื่อความสะดวกรวดเร็ว นอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 8 เคร่ืองๆ 

ตอการปฏิบัติงาน ละ 22,000 บาท

 -เพื่อสรางและพัฒนาบุคลากรให '- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

มีความรูความสามารถทางดานการ'ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรให 'หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)

สามารถเกิดประโยชนในการนํา โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไปใชตอ ไมนอยกวา 2.7 GHz จํานวน 1 หนวย

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 

ขนาดไมนอยกวา 6 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด

 DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)

 ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1 TB จํานวน  1 หนวย

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

'- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย

' (Network Interface) แบบ 10/100/1000

 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา 

มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1

และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

48 แผนงานเคหะ คาครุภัฑณ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เพื่อใหบุคคลกรมีเครื่องพิมพ - เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 60,000           60,000           60,000           60,000           กองชาง

และชุมชน ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี  สี แบบ Network จํานวน 20  

ชวยในการปฏิบัตงิาน เคร่ืองๆละ 12,000 บาท

 -เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  - มีความละเอียดในการพิมพ

 ตอการปฏิบัตงิาน ไมนอยกวา 600x600 dpi 

 -เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีระบบ  - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพรางสไีม

นอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)

- มีหนวยความจํา (Memory) 

ขนาดไมนอยกวา 128 MB

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ Parallel หรือ USB 2.0 

'หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

'- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย

' (Network Interface) แบบ 10/100 

'Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

' กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน

เครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได

'- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 

'และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษ

ไดไมนอยกวา 250 แผน 

49 แผนงานเคหะ ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือใหมีคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ -               35,800           -               -               กองชาง

และชุมชน คอมพิวเตอร ใชในการปฏิบัติงาน งานประมวลผล* จํานวน 1 

เคร่ืองๆ ละ 21,000 บาท

-ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร และเครื่องคอม

พิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใช 

งานประเภท
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

50 แผนงานเคหะ ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือใหบุคลากรมีเครื่องปริ้นเตอร เคร่ืองพิมพขนิดฉีกหมึก 24,000           24,000           24,000           24,000           กองชาง

และชุมชน คอมพิวเตอร ใชในการพิมพงานและทําใหการ  (INKJET  PRINTER)

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิม จํานวน  8  เคร่ือง ๆ ละ  12,000 บาท

มากขึ้น  - มีความละเอียดในการพิมพ

ไมนอยกวา 1,200*1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพิ์ไม

นอยกวา  4,800*1,200dpi

 - มีความเร็วในการพิมพราง

ขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที

 - มีความเร็วในการพิมพราง

ขาวดําไมนอยกวา20หนาตอนาที

 - Interface แบบ 1 *Parallel

หรือ 1*USB 2.0 หรือดีกวา

 - สามารถใชไดกับ A4/Letter/Legal และ Custon 

โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน
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แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561     2562       2563      2564   

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

51 แผนงานเคหะ ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 4.กลองถายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล 30,000           30,000           30,000           30,000           กองชาง

และชุมชน เผยแพร ในการสํารวจพื้นที่ จํานวน 12 เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท

ความรับผิดชอบ ความละเอียดภาพไมนอยกวา 16 

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ลานพิกเซล บันทึก Video Fulll HD

สวนจังหวัดชัยภูมิ หนาจอ  LCD ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว

ใชหนวยความจําภายนอก 

ชนิด SD/SDHC/SDXC Card  

มี Optical Zoom ไมนอยกวา  3X

58,463,270     40,087,300     36,366,390     42,815,400     รวมทั้งสิ้น

48


