
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3/2564) 
 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า  

จังหวัดสุพรรณบุรี 



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) ขนาด  24,000  
บีทียู ราคา 32,400 บาท  
ส าหรับห้องส านักงาน  
ห้องผู้บริหาร  และห้องประชุม
จ านวน  7  เคร่ือง

- - - 226,800 -

2. จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) ส าหรับห้องส านักงาน 
ขนาด 18,000  บีทียู  
จ านวน  2  เคร่ือง

- - - 57,200 -

3. จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง)  ส าหรับห้องประชุม
ขนาด 36,000  บีทียู   
จ านวน  6  เคร่ือง 

- - - 282,000 -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3/2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

โครงการเดิม

แผนบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ า
กว่า  18,000/ 24,000/
36,000  บีทียู
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวม
ค่าติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศที่
มีความสามารถในการท าความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียูต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็เคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการท างาน
ของคอมเพรสเซอร์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

ส านักปลัด

แบบ ผ.03 แบบ ผ.03 แบบ ผ.03 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

- - -6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
ขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ
ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER)  สูงกว่า
7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน  ประกอบด้วย
อุปกรณ์  ดังนี้  สวิตช์  1  ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร  
สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร  
8) ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยก
จากราคาเคร่ืองปรับอากาศ)
(1) ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000  
บีทียู  4,000  บาท
ขนาดไม่ต่ ากว่า  40,000  บีทียู  
5,500  บาท
(2) ชนิดตู้ต้ังพื้น
ขนาดไม่ต่ ากว่า  33,000  บีทียู  
5,000  บาท
ขนาดไม่ต่ ากว่า  42,000  บีทียู  
6,000  บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด  12,000 – 24,000  บีทียู
3,000  บาท
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ัง 
ขนาด 32,000 BTU X 3 ตัว

2.เคร่ืองปรับอากาศแบบ
ติดผนังขนาด 18,000 BTU X  
4 ตัว (ติดต้ัง ส านักงานจ านวน
2 ตัว ห้องปลัดฯ จ านวน 1 ตัว
ห้องรองปลัดฯ จ านวน 1 ตัว )

3. เคร่ืองปรับอากาศแบบ
ติดผนังขนาด 24,000 BTU X  
1 ตัว (ติดต้ัง ห้องนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลฯ)

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3/2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

แผนบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด
ไม่ต่ ากว่า  18,000/ 24,000/
32,000  บีทียู
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคา
ที่รวมค่าติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการท าความเย็น
ขนาดไม่เกิน  40,000  บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการท างาน
ของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
ขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3)  
นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว

242,600- -

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- - ส านักปลัด
เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลง

แบบ ผ.03 แบบ ผ.03 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER)  สูงกว่า
7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
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