
หน๎าท่ี ๒๐๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๗ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 –๒๕70) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

 
 
 

 
 
 
 
 



หน๎าท่ี ๒๐๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๘ 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
2.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
3. แผนงานการศึกษา 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
4. แผนงานสาธารณสุข 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
9. แผนงานการพาณิชย ์
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
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หน๎าท่ี ๒๐๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๙ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อจัดหารถยนต๑สํวนกลาง
สําหรับใช๎ในงานราชการ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตรกระบอก
สูบไมตํ่ํากวํา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล๎อ  
แบบดับเบิล้แค็บ จํานวน 1 คัน  

854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏กสําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 
ขนาด 4 ช้ัน จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ
3,500 บาท 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV  
จํานวน 3 เครื่อง 
 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองคลัง 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เหล็ก แบบ 2 บานเปิดทึบขนาด 4 ช้ัน (มอก.) 
จํานวน  2 ตู ๎  

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองคลัง 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต (มอก.) 
จํานวน 2 ตู ๎

8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ.๐3 



หน๎าท่ี ๒๑๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๐ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เก๎าอี้พักคอย จํานวน 5 ชุด 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

โต๏ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ตัว  4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

9 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต  
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 3,000 บาท 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10 บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู๎ตั้งพ้ืน ขนาดไมตํ่ํากวํา 
60,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง รายการนอก
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

กระดานไวบอร๑ด ชนิด 2 หน๎า พร๎อมขาตั้งและ
ล๎อเลื่อน(ธรรมดา) ขนาด 100*100 ซม.  
จํานวน 2 ช้ิน ราคาช้ินละ 3,600 บาท 

8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

12 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
1 (จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)จํานวน 1 ชุด  

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐3 



หน๎าท่ี ๒๑๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๑ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV  
จํานวน 1 เครื่อง 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

14 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑สนาม เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

ผ๎าใบเต๎นท๑ จํานวน 5 หลัง 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

15 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

1. เพื่อบํารุงและเก็บรักษา
อุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ให๎
สามารถใช๎งานได๎ดีอยูํเสมอ 
2. เพื่อจัดหาทดแทนของเดิมเน่ืองจาก
ชํารุด 

เครื่องสํารองไฟฟูาขนาด 2 kVA จํานวน 1 เครื่อง(จัดซื้อ
ตามเกณฑ๑ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกัน

ฯ) 

16 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง ทําลายครั้งละ  
๑๐ แผํน จํานวน ๑ เครื่อง 
 

19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 สํานักปลัด 
เทศบาล 

17 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เก๎าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคา
ท๎องตลาด) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๒ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

1. เพื่อบํารุงและเก็บรักษา
ปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ให๎
สามารถใช๎งานได๎ดีอยูํเสมอ 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู๎สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑   
แบบท่ี 2 (ขนาด 42U จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)   
 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(ฝุายปูองกันฯ) 

19 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

1. เพื่อให๎การปฏิบัติงาน สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ 
3. เพื่อตอบสนองความตอ๎งการของ
ประชาชนตามนโยบายการยกเลิก
สําเนาเอกสารในการติดตํอราชการ
ของรัฐบาล 

อุปกรณ๑อํานบัตรแบบอเนกประสงค๑ (Smart 
Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง(จัดซื้อตาม
เกณฑ๑ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ กระทรวงดจิิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

20 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูา 
และวิทย ุ

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย๑สินของ
ประชาชน นักทอํงเที่ยวและที่พกัอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความ
สะดวกและเสริมสร๎างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการปูองกนัการกอํ
อาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ เป็นต๎น 

1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด  
ชนิดเครือขําย แบบมมุมองคงที่ สาํหรับตดิตั้ง
ภายนอกอาคาร สําหรับใช๎ในงานรกัษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี  
ขนาด 40 นิ้ว พร๎อมท่ีแขวนทีวี  
จํานวน 1 เครื่อง 

256,000 
 
 
 

15,000 

256,000 
 
 
 

15,000 

256,000 
 
 
 

15,000 

256,000 
 
 
 

15,000 

256,000 
 
 
 

15,000 

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(ฝุายปูองกันฯ) 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๓ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 
 
 
 
 
 

ตํอ 

บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 

 

ครุภณัฑ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ๑
ไฟฟูา 
และวิทย ุ
 
 
 
 

 

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน นักทํองเที่ยวและ
ที่พักอาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความสะดวกและ
เสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกอํอาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นต๎น 

3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํน 
เครือขําย แบบ 16 ชํอง จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
 ขนาด 24 ชํอง จาํนวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
 แบบ PoE ขนาด 8 ชํอง จาํนวน 4 ชุด 
6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด  1 KVA จํานวน  
5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอปุกรณ๑ภายนอก 
จํานวน 4 ชุด (โครงการติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด (CCTV) แบบมมุมองคงที่ 
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ) 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกัน

ฯ) 

21 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูา 
และวิทย ุ

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน นักทํองเท่ียวและ
ที่พักอาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความสะดวกและ
เสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกอํอาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นต๎น 

1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด ชนิดเครือขําย แบบ
มุมมองคงที่ สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
สําหรับใช๎ในงานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป 
จํานวน 8 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว พร๎อมที่
แขวนทีว ีจาํนวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํนเครือขําย แบบ  
16 ชํอง จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชํอง 
 จํานวน 1 ชุด 
 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกัน

ฯ) 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๔ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 
 
 
 

ตํอ 
 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
 

ครุภณัฑ๑ 
 
 
 
 

 

ครุภณัฑ๑
ไฟฟูา 
และวิทย ุ
 
 

 

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน นักทํองเท่ียว
และที่พักอาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความสะดวกและ
เสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกอํอาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นต๎น 

5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
 แบบ PoE ขนาด 8 ชํอง จาํนวน 5 ชุด 
6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA  
จํานวน 5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บ 
อุปกรณ๑ภายนอก จาํนวน 5 ชุด  
(โครงการติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV) แบบมุมมองคงที่ ชุมชนห๎วยตะแคง) 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันฯ) 

22 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน นักทํองเที่ยว
และที่พักอาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความสะดวกและ
เสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกอํอาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นต๎น 

1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด  ชนิดเครือขําย แบบ
มุมมองคงที่ สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
สําหรับใช๎ในงานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป 
จํานวน 8 ชุด" 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว พร๎อมที่
แขวนทีว ีจาํนวน 1 ชุด 
3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํนเครือขําย  
แบบ 16 ชํอง จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชํอง 
จํานวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด  
8 ชํอง จํานวน 4 ชุด (โครงการติดต้ังระบบกล๎อง 
โทรทัศน๑วงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ ชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันฯ) 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๕ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 
 
 
 

(ตํอ) 
  

บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

ครุภณัฑ๑ 
 

 
 

ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

 

1. เพื่อสร๎างความม่ันคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของ
ประชาชน นักทํองเท่ียวและท่ีพักอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความ
สะดวกและเสริมสร๎างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการปูองกันการกํอ
อาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ เป็นต๎น 

6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด  1 KVA  
จํานวน 5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ๑ภายนอก  
จํานวน 4 ชุด 

29,500 
 

18,000 
 

29,500 
 

18,000 

29,500 
 

18,000 

29,500 
 

18,000 

29,500 
 

18,000 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันฯ) 

23 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของ
ประชาชน นักทํองเที่ยวและที่พัก
อาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความ
สะดวกและเสรมิสร๎างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการปูองกันการกํอ
อาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ  
เป็นต๎น 
3. เพื่อจัดหาทดแทนของเดิมเนื่องจาก
ชํารุด 

1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด ชนิดเครือขําย แบบมุมมอง
คงที่ สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สําหรับใช๎ในงาน
รักษาความปลอดภยัทั่วไป จํานวน 9 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชํอง  
จํานวน 1 ชุด 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
 แบบ PoE ขนาด 8 ชํอง จาํนวน 6 ชุด 
5. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA  
จํานวน 6 เครื่อง 
6. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอปุกรณ๑ภายนอก จาํนวน 6 
ชุด (โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ ชุมชนเกษตรชัย 1 
และเกษตรชัย 2 รวมถึงบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟาู) 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันฯ) 

 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๖ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 บริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิและแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย๑ 

ซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติฯสําเร็จรูปไฟเบอร๑กลาส 
จํานวน ๒ หลัง 
คุณลักษณะ 
๑.ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา  
๓๑๐ เซนติเมตร 
๒.สูงไมํน๎อยกวํา ๔๙๐ เซนติเมตร 
๓.กรอบรูปไฟเบอร๑กลาส 
 ขนาด ๒.๒๔ x 3.๗๐ เมตร 
๔.ปูายทรงพระเจริญไฟเบอร๑กลาส  
ขนาด ๐.๒๐ x 1.5๐ เมตร 
5.พานพุํมไฟเบอร๑กลาส  
เงิน - ทอง ขนาด ๑.๑๐  เมตร 
6.ฐานรองกรอบรูป 
ขนาดสูง ๑.๒๐ x 3.10 เมตร 
๗.โครงเหล็กค้ํายันด๎านหลัง  
จํานวน ๒ หลัง(ราคาตามท๎องตลาด) 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 
เทศบาล 

รวม 3,075,300 3,075,300 3,075,300 3,075,300 3,075,300  

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๗ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

รถยนต๑บรรทุกน้ําดับเพลิง แบบ
อเนกประสงค๑ จํานวน 1 คัน  
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อใช๎ในงานธุรการฝุาย 
ปูองกัน ฯ 

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร๑มัลติ
ฟ๓งก๑ชันอิงค๑เจ็ท พร๎อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ๑ จํานวน 1 เครื่อง 

7,500 

 

7,500 7,500 7,500 7,500 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําวัสด ุ วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เพี่อใช๎ในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

จัดซื้อหัวฉีดดบัเพลิง แบบปรับ
ปริมาณน้ําได๎ จํานวน 2 ชุด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากเสื่อมสภาพ 

เครื่องรับสํงวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต๑ 
จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
12,000 บาท 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อใช๎ในด๎านของการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัเพื่อใช๎
ในการชํวยเหลือดา๎นสาธารณ
ภัยตํางๆ 

รถยนต๑บรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล๎อ   
จํานวน 1 คัน  
 

829,000 829,000 829,000 829,000 829,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๘ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 

1.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อใช๎ติดตั้งกับรถยนต๑ เพื่อ
ความสะดวกในการปฏบิัติงาน 

จัดซื้อสญัญาณไฟวาบชนิดติดตั้งบนหลังคารถยนต๑
ตรวจการณ๑ ดับเพลิง จํานวน 1 ชุด 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ฝุายปูองกันฯ/ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อใช๎ในสํานักงาน เพื่อใช๎ใน
การจัดกิจกรรมรักษา 
ความสงบ 

จัดซื้อโต๏ะพับอเนกประสงค๑หน๎าสขีาว  
ชาเหล็กโคเมียม จํานวน 5 ตัว  

15,000 

 

15,000 15,000 15,000 15,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อใช๎เก็บเอกสาร 
ฝุายปูองกัน ฯ 

จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ขนาด 
กว๎าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 185 ซม.  
จํานวน 2 ตู ๎

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

1.เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
2.เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  จํานวน  
2 เครื่อง(จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ๑คอมพวิเตอร๑ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

10 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมขนิดสามขาใบพัดขนาด 
24 น้ิว  จํานวน 2 เครื่อง (ราคาตามท๎องตลาด) 

8,000 

 

8,000 8,000 8,000 8,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๙ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อใช๎ในสํานักงาน เพื่อใช๎ใน
การจัดกิจกรรมรักษาความสงบ 

จัดซื้อเก๎าอ้ีพลาสติก เกรด A ขนาด 
48X51X81 ซม. จํานวน 30 ตวั 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

12 รักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก๎าอ้ีสาํนักงานแบบปรับได๎ 
จํานวน 2 ตัว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

13 รักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ All In 
One สําหลับประมวลผล  
จํานวน 1 ชุด 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

14 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุงานบ๎าน 
งานครัว 

เพื่อจัดการทดแทนของเดมิที่
เสื่อมสภาพ 

จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็นแบบ 
ถังคว่ํา จํานวน 1 ชุด 

5,000 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

15 

รักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุงานบ๎าน
งานครัว 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเตยีงอเนกประสงค๑แบบพับได๎
พร๎อมท่ีนอน จํานวน 6 ชุด  
(ราคาตามท๎องตลาด) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

รวม 6,078,500   6,078,500   6,078,500 6,078,500  6,078,500  

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๐ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
1.๓ แผนงาน การศึกษา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตู๎เก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 3,000 บาท 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา 

2 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 

พัดลมตดิผนัง ขนาด 16 น้ิว จํานวน 10 ตัวๆละ  
1,500 บาท 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา 
งานระดับกํอน

วัยเรียน 
3 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑

คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA  จํานวน 2 เครื่อง
(จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 กองการศึกษา 
งานระดับกํอน

วัยเรียน 

4 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน 1 เครื่อง 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 
กองการศึกษา 

5 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร๑สําหรับสํานักงาน จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา  
19 น้ิว 

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษา 
งานระดับกํอน

วัยเรียน 
6 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑

สํานักงาน 
เพื่อดําเนินการตามโครงการ
จัดซื้อเครื่องถํายเอกสารของ
โรงเรียนเทศบาลฯ 

เครื่องถํายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว   20 แผํน
ตํอนาที จาํนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี (พ.ศ.
2562-2565) หน๎าที่ 36 ลําดับที่ 3) (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ๑ สํานักงบประมาณ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
กองการศึกษา 
และโรงเรียน
เทศบาลฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๑ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
1.๓ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อดําเนินการตามโครงการจัดซื้อตู๎
เก็บเอกสารของโรงเรียนเทศบาลฯ 

ตู๎เหล็ก บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 ตู๎ (แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ.
2562-2565) หน๎าที่ 36 ลําดับที่ 4) (จัดซื้อตาม
ราคาท๎องตลาด) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กอง
การศึกษา 

และโรงเรียน
เทศบาลฯ 

9 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อดําเนินการตามโครงการจัดซื้อ
เครื่องปริ้นเลเซอร๑สีของโรงเรียน
เทศบาลฯ 

เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง(แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป ี   (พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 36 
ลําดับที่ 1) (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 
สํานักงบประมาณ) 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
กอง

การศึกษา 
และโรงเรียน
เทศบาลฯ 

10 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อปูองกันและรักษาความปลอดภยัตํอชีวิต
และทรัพย๑สิน ทั้งกับนักเรียน, บุคลากร 
ผู๎ปกครองและทรัพย๑สินของสถานศึกษา 
รวมถึงเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ 
จํานวน 8 ชุดและอุปกรณ๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
(โครงการติดตั้ง และปรับปรุงระบบกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ บริเวณศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตําบลตากฟูา) 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

กอง
การศึกษา 

รวม 237,100 237,100 237,100 237,100 237,100  

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๒ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๔ แผนงาน สาธารณสุข 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สาธารณสุข ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพํนหมอกควัน 
จํานวน 1 เครื่อง 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

รวม 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๓ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๕ แผนงาน เคหะชุมชน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องยํอยกิ่งไม ๎
จํานวน 1 เครื่อง  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

2 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

1. เพื่อติดตั้งโคมไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย๑ ในบริเวณที่ไฟสํองสวาํงยัง
ไมํทั่วถึง 
2. เพื่อลดการใช๎พลังงานในหนํวยงาน
ภาครัฐ และลดภาระคําใช๎จํายด๎าน
พลังงานของเทศบาลตําบลตากฟูา 
 

ชุดโคมไฟ (พลังงานแสงอาทิตย๑)  
จํานวน 5 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา(โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟฟูา 
(พลังงานแสงอาทิตย๑)เทศบาลตําบลตากฟูา) 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองชําง 

3 เคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อติดตั้งหรือซํอมบํารุงโคมไฟฟูาสํอง
สวําง/โคมไฟฟูาสาธารณะ ในบริเวณที่
ไฟสํองสวํางยังไมํทั่วถึง หรือท่ีติดตั้งไว๎
แล๎วชํารุดเสียหาย 

ชุดโคมไฟฟูา / โคมไฟฟูาสาธารณะ จัดซื้อปี
ละ ๑๐0 ชุด(โครงการจัดซื้อโคมไฟฟูาสํอง
สวําง/โคมไฟฟูาสาธารณะ เทศบาลตําบล 
ตากฟูา) 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองชําง 

4 เคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งาน
บ๎านงานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎ออํอน ขนาดไมํน๎อยกวํา 
1.4 แรงม๎า  ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 
30 ซีซี จาํนวน 1 เครื่อง 

10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๔ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๕ แผนงาน เคหะชุมชน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งาน
บ๎านงานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
 

มํานปรับแสง ชนิดกึ่งทึบแสง พร๎อมอุปกรณ๑ 
จํานวน 1  ชุด  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองชําง 

6 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โรงงาน เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
 

สวํานไฟฟูาโรตารี แบบ 3 ระบบ กําลังไฟ 
800 วัตต๑ จํานวน 1 เครื่อง 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองชําง 

7 เคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑กํอสร๎าง เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องแจะดิน แบบมีล๎อ พร๎อมดอกสวําน
แจะดิน จํานวน 1 เครื่อง 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองชําง 

รวม 300,900 300,900 300,900 300,900 300,900  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๕ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๖ แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็ง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่ออํานวยความสะดวกให๎แกํ
ประชาชนท่ีมารํวมประชุมที่เทศบาล
จัดขึ้น หรือมารํวมทํากิจกรรมของ
ชุมชน 

โต๏ะพับอเนกประสงค๑ หน๎าโฟเมกา๎สีขาว ขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม จํานวน 40 ตัว (โครงการจัดซ้ือโต๏ะพับ
อเนกประสงค๑ หน๎าโฟเมก๎าสีขาว ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
สําหรับอาคารอเนกประสงค๑ ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
ตากฟูา) 

92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

2 แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

1.เพื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมลูขําวสาร
ของเทศบาลให๎ประชาชนได๎รับ
ทราบอยํางทั่วถึง 
2.จัดหาทดแทนของเดิมเนื่องจาก
ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ 

1. แอมป์เครื่องขยายเสียง ขนาด 2,000 วัตต๑ 
จํานวน 2 เครื่อง 
2. ลําโพงฮอร๑น ขนาด 150 วัตต๑ จํานวน 15 ชุด 
(โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบเสียงตามสายในชุมชน
ภายในเขตเทศบาลตําบลตากฟาู) 

53,000 
 

29,850 

53,000 
 

29,850 

53,000 
 

29,850 

53,000 
 

29,850 

53,000 
 

29,850 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

3 สร๎างความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

- เพื่อใช๎ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล
ขําวสารของทางราชการ 
- เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมของ
เทศบาลและชุมชน 

เครื่องเสยีงเคลื่อนที่พร๎อมลําโพง ขนาด 18 นิ้ว  
มีแอมป์ในตัวพร๎อมบลูทูธ 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

4 แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

1. เพื่อใช๎ติดประกาศประชาสัมพนัธ๑
ข๎อมูลขําวสารของทางราชการ2. 
เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับขําวสารของ
ชุมชนและของทางราชการได๎อยาํง
ทั่วถึง 

บอร๑ดประชาสัมพันธ๑  ตู๎กระจกบานเลื่อน บุ
กํามะหยี ่กรอบอลูมิเนยีม  ขนาด 1.2 ม. x 1.2 ม. 
จํานวน 2 บอร๑ด พร๎อมติดตั้งบริเวณอาคารอเนก-
ประสงค๑ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา(โครงการจัดทําบอร๑ด
ประชาสมัพันธ๑ พร๎อมติดตั้งบริเวณอาคาร
อเนกประสงค๑ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๖ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๖ แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็ง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

- เพื่อใช๎ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล
ขําวสารของทางราชการ 
- เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมของ
เทศบาลและชุมชน 

๑.แอมป์เครื่องเสยีงแบบ 
จํานวน  ๑ เครื่อง (๑๕,๐๐๐ บาท) 
๒.ลําโพงจํานวน ๒ คูํ (๑๘,๐๐๐บาท)   
(เสนอโดยชุมชนนภาเขตพัฒนา) 
 

๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

รวม 242,850 242,850 242,850 242,850 242,850  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๗ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ๑ Multifunction ชนิดเลเซอร๑/ชนิด 
LED ขาวดําจํานวน 1 เครื่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง
การศึกษา 

2 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งาน
บ๎านงานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข๎ง แบบสายสะพาย 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.5 แรงม๎า ปรมิาณ
กระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 30 ซีซี พร๎อมใบมีด 
จํานวน 1 เครื่อง 

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 กอง
การศึกษา 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

3 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ 
ไฟฟูาและวิทย ุ

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย๑สินของประชาชน
ที่มาออกกําลังกาย 

จัดซื้อสปอร๑ตไลท๑ LED 600 w  
จํานวน 10 ชุดๆละ 6,000 บาท 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กอง
การศึกษา 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

4 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จอภาพไมํน๎อยกวํา  19 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กอง
การศึกษา 
งานระดับ

กํอนวยัเรียน 
5 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 3,000 บาท 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กอง
การศึกษา 

6 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑กีฬา เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

พื้นยางสนามกีฬาเซป๓กตะกร๎อ แบบม๎วนเก็บ 
ถอดประกอบได๎จํานวน 1 ชุด 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๘ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
กีฬา 

1. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนใน
เขตเทศบาลมสีุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให๎ประชาชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยําง
เพียงพอ 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎ง พร๎อมติดตั้ง 
 จํานวน 4 ชุด 
(โครงการจดัซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ๎ง พร๎อมติดตั้งสําหรับชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กอง
การศึกษา 

8 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
กีฬา 

1. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนใน
เขตเทศบาลมสีุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให๎ประชาชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยําง
เพียงพอ 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎ง พร๎อมติดตั้ง 
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟูา เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่ชํารุด  จํานวน   2 ชุด 
(โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎งพร๎อม
ติดต้ัง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟูา) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษา 

9 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
กีฬา 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

พื้นยางสนามกีฬาแบดมินตัน แบบม๎วนเก็บ  
ถอดประกอบได ๎จํานวน 2 ชุด 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 กอง
การศึกษา 

10 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑อื่น 
(ครุภัณฑ๑
กีฬา) 

เพื่อใช๎สําหรับตีเส๎นสนามแขํง
ขันบนดินหรือสนามหญา๎ทั่วไป 

จัดซื้อเครื่องตเีส๎นสนามแขํงขันบนผิวดิน 
หรือสนามหญ๎าทั่วไป จํานวน ๑ เครื่อง 
 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๙ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สนาม 

1. เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็กและประชาชน
ในเขตเทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยํางเพียงพอ 
และปลอดภัย 

เครื่องเลํนสนามเด็กเลํน พร๎อมติดตั้ง 
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟูา  
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด  จํานวน  1 ชุด  
(โครงการจัดซ้ือเครื่องเลํนสนามเด็กเลํน พร๎อม
ติดต้ัง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟูา) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษา 

12 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สนาม 

1. เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็กและประชาชน
ในเขตเทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยํางเพียงพอ 

เครื่องเลํนสนามเด็กเลํน พร๎อมติดตั้ง 
สําหรับชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลตากฟูา 
จํานวน 3 ชุด 
(โครงการจัดซ้ือเครื่องเลํนสนามเด็กเลํน พร๎อม
ติดต้ัง สําหรับชุมชนในเขตเทศบาลตําบลตากฟูา) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 กอง
การศึกษา 

13 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
อื่น 
(ครุภัณฑ๑
กีฬา) 

เพื่อใช๎สําหรับตีเส๎นสนามพื้นปูน 
แบบเส๎นเทป 

จัดซื้อเครื่องตเีส๎นพ้ืนปูน แบบเส๎นเทป  
จํานวน ๑ เครื่อง 
 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ กอง
การศึกษา 

14 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
อื่น 
(ครุภัณฑ๑
กีฬา) 

๑.เพื่อสํงเสรมิให๎เยาวชนและ
ประชาชนใช๎เวลาให๎เกิดประโยชน๑ 
๒.เพื่อสํงเสรมิให๎เยาวชนและ
ประชาชนมีสมรรถภาพด๎านรํางกาย 
จิตใจ อารมณ๑ที่ดีและเหมาะสม 
๓.เพื่อสร๎างสัมพันธไมตรีที่ดีตํอกัน 

จัดซื้อโต๏ะเทเบลิเทนนิส (โต๏ะปิงปอง)  
จํานวน 2 ชุด 
 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๐ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อตามโครงการขยายเขตเสียงตาม
สายบรเิวณสนามกีฬาเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 
๑.เพื่อให๎ประชาชนได๎รับข๎อมลูขําวสาร
อยํางทั่วถึงและครอบคลมุ 
๒.เพื่อเป็นจดุประชาสัมพันธ๑ข๎อมลูตํางๆ 
ให๎กับประชาชนท่ีมาออกกําลังกายและใช๎
บริการสนามกีฬาเทศบาลฯ 
๓.เพื่อใช๎ประชาสมัพันธ๑ในการแขงํขันกีฬา 

จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงท่ีสนามกีฬา
เทศบาลตาํบลตากฟูา  
จํานวน ๑ แหํง ประกอบด๎วย 
๑.เครื่องขยายเสียง NPE Power 
mixer MFC-1000 จํานวน ๑ เครื่อง 
๒.เครื่องขยายเสียง A&J Power 
Amp A&J-8002  
จํานวน ๑ เครื่อง 
3.Mixer AT-๒๒๒๒ จํานวน ๑ เครื่อง 
๔.ตูล๎ําโพง ๒ ทาง PS 15  
จํานวน ๒ คู ํ
๕.ลําโพงฮอร๑นปาก ๒๐”ยูนติ ๒๐๐w 
จํานวน ๘ ตัว 
๖.ตู๎เหล็ก ๑๔ U จํานวน ๑ ตู ๎
๗.ไมค๑ลอยคูํ จํานวน ๑ ชุด 
๘.ไมโครโฟนพร๎อมสายยาว ๓๐ เมตร 
จํานวน ๒ ชุด 
๙.สายลําโพง VCT 2*2.5 SQ.MM. 
(ชุดละ 100 เมตร) จํานวน ๒ ชุด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๑ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

๑.เพื่อติดตั้งประจําสระน้ํา
สนามกีฬาเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 
๒.เพื่อสูบน้ํารดต๎นไม๎ และ
สนามฟุตบอล 

เครื่องสูบน้ําซมัเมอร๑  
(Submersible Pump) ขนาด ๓ Hp 
๓๘๐ V ใบพัดพลาสติก พร๎อม
ตู๎ควบคุม จํานวน ๑ ชุด  
 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

รวม 2,097,500 2,097,500 2,097,500 2,097,500 2,097,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๒ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๘ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงาน  
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล (จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 21 นิ้ว) 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 23,000 บาท 

46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 กองชําง 

2 แผนงาน  
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 กองชําง 

3 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 เครื่อง  

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองชําง 

4 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
ให๎เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เก๎าอี้ล๎อเลื่อนบุนวม มีพนักพิง  
ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน 4 ตัว 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ กองชําง 

รวม 71,800 71,800 71,800 71,800 71,800  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๓ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณิชย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ All  In One สําหรับงาน
ประมวลผล ขนาดไมํน๎อยกวํา 21 น้ิว จํานวน  
1 เครื่อง 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 กองการ
ประปา 

2 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 กองการ
ประปา 

3 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV  
จํานวน 1 เครื่อง 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 กองการ
ประปา 

4 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

1.เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด
เสียหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ป๓๊มบาดาล) ขนาด ๓ Hp.  
220 V.  
ใบพัดพลาสติก พร๎อมตู๎ควบคมุ จดัซื้อปีละ  
๓ ชุดรวมจํานวน ๖ ชุด สถานท่ีตดิตั้งได๎แก ํ
๑.บรเิวณชุมชนพัฒนา 
๒.บรเิวณชุมชนเกษตรชัย ๒ 
๓.บรเิวณชุมชนห๎วยตะแคง 
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กองการ
ประปา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๔ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณิชย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 การ
พาณิชย๑ 

(งบเฉพาะการ) 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

1.เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุดเสยีหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ป๓๊มบาดาล) ขนาด ๗.๕ Hp. ๓๘0 
V.  
ใบพัดพลาสติก พร๎อมตู๎ควบคมุจัดซื้อปีละ ๓ ชุดรวม 
จํานวน ๙ ชุด สถานท่ีติดตั้งได๎แก ํ
๑.บรเิวณชุมชนพัฒนา 
๒.บรเิวณชุมชนเกษตรชัย ๑ 
๓.บรเิวณชุมชนบ๎านเขาหม ี
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 กองการ
ประปา 

6 การ
พาณิชย๑ 

(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องป๓๊มสูบน้าํ แบบหอยโขํงแรงดันสูง สูบน้ําได๎  
50 ลบ.ม./ช่ัวโมง ระดับความสูง 12 เมตรความเร็ว 
1,450 RPM.จํานวน 1 ตัว  

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 กองการ
ประปา 

7 การ
พาณิชย๑ 

(งบเฉพาะการ) 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

1.เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุดเสยีหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องป๓๊มสูบน้าํ แบบหอยโขํงแรงดันสูง สูบน้ําได๎  
50 ลบ.ม./ช่ัวโมง ระดับความสูง 30 เมตรความเร็ว 
1,450 RPM. จัดซื้อปีละ ๑ ชุด รวมจํานวน ๒ ชุด 
สถานท่ีติดตั้งบริเวณชุมชนถนนโคง๎พัฒนา 
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 กองการ
ประปา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๕ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณิชย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญ๎า แบบข๎ออํอน จํานวน 1 เครื่อง  11,000 11,000 11,000 11,000 11,00
0 

กองการ
ประปา 

9 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง 
ราคาหลังละ 4,300 บาท 

8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 กองการ
ประปา 

10 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.)จํานวน 2 ตู๎  
(จัดซื้อตามบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ๑ สํานักงบประมาณ) 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,00
0 

กองการ
ประปา 

11 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากเสื่อมสภาพจากการใช๎
งานมานาน 

เครื่องพิมพ๑ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครํยาว จํานวน    
1 เครื่อง(จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม) 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,00
0 

กองการ
ประปา 

12 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะกาล) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟขนาด ๑ KAV มีกําลังไฟฟูาด๎านบวก 
- ไมํน๎อยกวํา 1 KAV (600 watts) 
- สามารถสํารองไฟฟูาไดไ๎มํน๎อยกวํา ๑๕ นาที 
จํานวน ๑ เครื่อง  
 

๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ กองการ
ประปา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๖ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณิชย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะกาล) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช๎ให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

มอเตอร๑สามเฟส  
จํานวน ๑ ตัว 
โครงเหล็กหลํอ 380V 50Hz  
ฉนวน (Insulation): Class F  
อุณหภูมิ (Temperature rise): Class B 
ประสิทธิภาพสูงระดับ(Efficiency class) :Standard 
efficiency IE1 รุํน M2BAX112MA4,4Poles,Foot-
mounting IM B3 
 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองการ
ประปา 

๑4 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ภณัฑ๑
การเกษตร 

๑.เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุดเสยีหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ป๓ม๊บาดาล) ขนาด 3 Hp 220V. 
ใบพัดพลาสติก จัดซื้อปีละ ๓ ชุด รวมจํานวน ๙ ชุด  
สถานท่ีติดตั้งได๎แก ํ
๑.บรเิวณชุมชนพัฒนา 
๒.บรเิวณชุมชนเกษตรชัย ๒ 
๓.บรเิวณชุมชนห๎วยตะแคง 
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 กองการ
ประปา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๗ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณิชย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ภณัฑ๑
การเกษตร 

๑.เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารดุ
เสียหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ป๓ม๊บาดาล) ขนาด ๑๐ Hp 
๓๘๐V. ใบพัดพลาสติก จัดซื้อปีละ ๑ ชุด รวม
จํานวน ๓ ชุด สถานท่ีติดตั้ง 
บริเวณชุมชนถนนโค๎งพัฒนา (จัดซื้อตามราคา
ท๎องตลาด) 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 กองการ
ประปา 

16 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ภณัฑ๑
การเกษตร 

๑.เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารดุ
เสียหาย๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

ตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ําบาดาล(ป๓ม๊บาดาล)  
จัดซื้อปีละ ๒ ตู๎ รวมจํานวน ๔ ตู ๎ 
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการ
ประปา 

รวม 722,200 722,200 722,200 722,200 722,200  

 

แบบ ผ.๐๓ 


