
6.ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

(หมู่ที)่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบที่ 1 จ ำนวน 3
 เคร่ือง

รำยละเอียด 
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส ำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 1 หน้ำจอ
ขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว จ ำนวน 3 เคร่ือง

66,000 เทศบำลต ำบลชะมำย กองคลัง

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบที่ 2 จ ำนวน 1
 เคร่ือง

รำยละเอียด 
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส ำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 2 หน้ำจอ
ขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง

30,000 เทศบำลต ำบลชะมำย กองคลัง

3 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink tank printer) 
จ ำนวน 4 เคร่ือง

รำยละเอียด 
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์
Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์(Ink tank printer) จ ำนวน 
4 เคร่ือง

30,000 เทศบำลต ำบลชะมำย กองคลัง

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผด.02/1
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4

เทศบาลต าบลชะมาย   อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ.2564ที่ ครุภณัฑ์   รายละเอียดของครุภณัฑ์

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
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4 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Ingjet
 printer) ส ำหรับกระดำษ
ขนำด A3 จ ำนวน 1 เคร่ือง

รำยละเอียด 
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีด
หมึก (Ingjet printer) ส ำหรับกระดำษ
ขนำด A3 จ ำนวน 1 เคร่ือง

6,300 เทศบำลต ำบลชะมำย กองคลัง

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

(หมู่ที)่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

5 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED 
ขำวด ำชนิด Network แบบที่ 
1 จ ำนวน 2 เคร่ือง

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์
หรือ LED ขำวด ำชนิด Network แบบที่ 1
 จ ำนวน 2 เคร่ือง

17,800 เทศบำลต ำบลชะมำย กองคลัง

6 เคร่ืองคอมพวิเวตอร์ส ำหรับ
งำนประมวล แบบที่ 1

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1

22,000 เทศบำลต ำบลชะมำย งำนธรุกำร
ส ำนักปลัด

7 เคร่ืองคอมพวิเตอร์น็ตบุ๊ก 
ส ำหรับงำนประมวลผล

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล

22,000 เทศบำลต ำบลชะมำย งำนธรุกำร
ส ำนักปลัด

8 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink tank printer)

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเเคร่ืองพมิพ ์
Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์(Ink tank printer)

7,500 เทศบำลต ำบลชะมำย งำนธรุกำร
ส ำนักปลัด

9 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800
 VA

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 
ขนำด 800 VA

2,500 เทศบำลต ำบลชะมำย งำนธรุกำร
ส ำนักปลัด

10 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800
 VA

เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ขนำด 800 VA 2500 เทศบำลต ำบลชะมำย กองวชิำกำร
และแผนงำน

ที่ ครุภณัฑ์   รายละเอียดของครุภณัฑ์

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

(หมู่ที)่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  
     เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผลขนำดไม่น้อย
กวำ่ 19 นิ้ว )เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำ
จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ประมำลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19
 นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง แบบที่ 
2 (จอแสดงภำพ (แผนงำน
เคหะ)

รำยละเอียด 
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 2 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) 
จ ำนวน 1 เคร่ือง 

 

30,000 - กองช่ำง

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
         เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุก๊ ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง

รำยละเอยีด 
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ือง
คอมพวิเตอร์ โน้ตบุก๊ 
ส ำหรับงำนประมวลผล เพือ่จำ่ยเป็นค่ำ
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 
ส ำหรับงำนประมวลผล  
จ ำนวน 1 เคร่ือง ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง

22,000 - กองช่ำง

พ.ศ.2564ที่ ครุภณัฑ์   

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของครุภณัฑ์

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

(หมู่ที)่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED สี              
     เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ือง
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED สี จ ำนวน 1 
เคร่ือง

รำยละเอียด 
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED 
เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเคร่ืองพมิพ ์
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

15,000 - กองช่ำง

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564ที่ ครุภณัฑ์   รายละเอียดของครุภณัฑ์

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

(หมู่ที)่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวล 
ผลแบบที่ 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กวำ่ 19 นิ้ว

90,000 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

2 เคร่ืองพมิพช์นิด Dot Matrix 
Printer แบบแคร่ส้ัน

เคร่ืองพมิพช์นิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร่ส้ัน

44,000 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

3 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED 
ขำวด ำชนิด Network แบบที่ 
2 (38 หน้ำ/นำท)ี

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขำวด ำชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน้ำ/นำท)ี

15,000 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

4 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ขนำด 800
 VA

เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ขนำด 800 VA 7,500 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

5 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ขนำด  2 
kVA

เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ขนำด 2 kVA 12,000 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564

6.3 แผนงานการพาณชิย์

ที่ ครุภณัฑ์   รายละเอียดของครุภณัฑ์
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

(หมู่ที)่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

6 ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน 
ที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตำมกฎหมำย

ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย

12,000 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

7 ชุดโปรแกรมปอ้งกันไวรัส ชุดโปรแกรมปอ้งกันไวรัส 2,100 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

8 ชุดโปรแกรมระบบปฎบิติักำร
ส ำหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่
ข่ำย (Server) ส ำหรับรองรับ
หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) 
ไม่น้อยกวำ่ 16 แกนหลัก (16
 core) ที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตำม
กฎหมำย

ชุดโปรแกรมระบบปฎบิติักำรส ำหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ แม่ข่ำย (Server)  
ส ำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) ไม่น้อยกวำ่ 16 แกนหลัก (16 
core) ที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตำมกฎหมำย

28,000 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

9 ชุดโปรแกรมระบบปฎบิติักำร
ส ำหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์และ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธกิำรใช้ งำนประเภท
ติดต้ังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่
มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตำมกฎหมำย

ชุดโปรแกรมระบบปฎบิติักำรส ำหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธกิำรใช้ งำนประเภท
ติดต้ังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย

7,600 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

ที่ ครุภณัฑ์   รายละเอียดของครุภณัฑ์

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

(หมู่ที)่ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

10 โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ระบบงำนสถำนธนำนุบำล

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ระบบงำนสถำนธนำ
  นุบำล พร้อมติดต้ังและวำงระบบ
สำยสัญญำณเครือข่ำย ระบบไฟฟำ้พร้อม
สำยดิน และระบบกำรจัดเก็บส ำรองข้อมูล
 1 ระบบ

216,700 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

11 หน่วยควำมจ ำส ำรองภำยนอก
แบบ USB 3.0 ควำมจุ 1 TB

หน่วยควำมจ ำส ำรองภำยนอกแบบ USB 
3.0 ควำมจุ 1 TB

1,600 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

12 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 
Switch) ขนำด 16 ช่อง

อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 16 ช่อง

2,800 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

13 อุปกรณ์เชื่อมต่อเคร่ืองพมิพ ์1 
PORT

อุปกรณ์เชื่อมต่อเคร่ืองพมิพ ์1 PORT 3,800 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

14 อุปกรณ์อ่ำนบตัรแบบ 
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)

อุปกรณ์อ่ำนบตัรแบบ อเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

1,400 สถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลฃชะมำย

กองวชิำกำร
และแผนงำน

ที่ ครุภณัฑ์   รายละเอียดของครุภณัฑ์

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564
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