
       เปา้หมาย         ตัวชี้วดั       ผลทีค่าดวา่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑  - สามารถอ่านและ

เขียนข้อมูลในบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได้

 - 3,500 3,500 3,500 3,500 สามารถอา่นและ
เขยีนขอ้มูลในบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) 
ตามมาตรฐานได้

ส านักปลัด

- มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 
4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชือ่มต่อ (Interface) 
แบบ USB ได้

 - สามารถใช้กบับัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ทีใ่ช้
แรงดันไฟฟา้ขนาด 5 
Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ได้เป็น
อยา่งน้อย

๒๕๗

จดัซ้ือครุภัณฑ์ 
อปุกรณ์อา่นบัตร
แบบอเนกประสงค์
(Smart Card 
Reader) (จ านวน 
๒ เคร่ือง)

เพือ่จดัซ้ืออปุกรณ์
อา่นบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)

สามารถอา่นและ
เขยีนขอ้มูลในบัตร
แบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตาม
มาตรฐานได้

บัญชครุภัฯฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอดา่นขนุทด  จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. 03

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



       เปา้หมาย         ตัวชี้วดั       ผลทีค่าดวา่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 จัดซ้ือเคร่ืองรับส่ง

วทิยุ ระบบ VHF/FM
เพื่อจัดซ้ือเคร่ือง
รับส่งวทิยุ ระบบ 
VHF/FM แบบ
ติดต้ังประจ ารถยนต์

ตามแบบ อบต. 
ก าหนด

 - 24,000 24,000 24,000 24,000 คร่ืองรับส่งวทิยุ 
ระบบ VHF/FM

การบริการประชาชน
มีความสะดวกมากขึ้น

ส านักปลัด

๓ จัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์
ส านกังาน ,ครุภณัฑ์
ไฟฟา้และวิทยุ ,
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
 ,ครุภณัฑ์อื่นๆ

เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์
ส านักงาน ,ครุภณัฑ์
ไฟฟา้และวทิยุ ,ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ,ครุภณัฑ์
อื่นๆ

 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย

อุปกรณ์วสัดุส างานใช้
งานได้ตามมาตรฐาน
และครบถ้วน

ส านักปลัด

4 จัดซ้ือถังขยะ
พลาสติก
ทรงกระบอก ๒๐๐ 
ลิตร แบบเปดิปาก

เพื่อจัดซ้ือถังขยะ
ทรงกระบอก ๒๐๐ 
ลิตร แบบเปดิปาก

ทุกหลังคาเรือนในเขต
พืน้ทีต่ าบลบ้านเก่า

 -  - 400,000 400,000 400,000 การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย

อุปกรณ์ใช้งานได้
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

ส านักปลัด

5 จดัซ้ือถงัน้ าแบบ
พลาสติก ขนาด
ความจ ุ2,000 
ลิตร

เพือ่จดัซ้ือถงัน้ า
แบบพลาสติก 
ขนาดความจ ุ
2,000 ลิตร

จ านวน 28 ถัง  -  - 179,200  -  - การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย

อุปกรณ์ใช้งานได้
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

ส านักปลัด

6 รถบรรทกุขยะ 
ขนาด ๖ ตัน

เพือ่จัดซ้ือรถขยะ
 ขนาด ๖ ตัน

รถบรรทกุขยะ ขนาด ๖ ตัน
 ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ า
กว่า ๑๗๐ กโิลวัตต์

 -  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รถบรรทกุขยะ ขนาด
 ๖ ตัน ๖ ล้อ ๑ คัน

ขยะและส่ิงปฏกิูลถูก
ก าจัด ปญัหาขยะ
ลดลง ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

ส านักปลัด

รวม 6 โครงการ  -  -  - 1,027,500 4,006,700 3,827,500 3,827,500  -  -

258
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก


