
 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  เทศบาลต าบลปัว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล  
ปีละ 1 เครื่อง  

 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑโ์ฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

โทรทัศน์ แอลอีดี 
(LED) ขนาด 32 นิ้ว 
ปีละ 1 เครื่อง 

 8,000 8,000 8,000 ส านักปลดั 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑโ์ฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องมัลติมีเดียโปร 
เจกเตอร์  1 เครื่อง 

 28,200   กองวิชาการฯ 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส านักงาน  1 เครื่อง 

  22,000  กองวิชาการฯ 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

พัดลม 1 ตัว  1,500   กองวิชาการฯ 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้ 

 5,500 5,500  กองวิชาการฯ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
2 ตู้ๆละ 5,500 บาท 

 11,000   กองคลัง 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็ก ขนาด 3 ฟุต 
แบบบานกระจกเลื่อน 
2 ตู้ๆละ 4,300 บาท 

 8,600   กองคลัง 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 
4 ตู้ๆละ 7,900 บาท 

 31,600   กองคลัง 
 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส านักงาน  1 เครื่อง 

 22,000   กองคลัง 

11 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 
ปีละ 1 ตู้ 

 7,900 7,900 7,900 ส านักปลดั 

12 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็ก แบบ 15 
ลิ้นชัก ปีละ 1 ตู้ 

 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดั 

13 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

 เก้าอ้ีส านักงาน ปีละ 
2 ตัวๆ ละ  
3,500 บาท 

 7,000 
 

7,000 
 

7,000 
 

ส านักปลดั 

14 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็ก แบบ  2 บาน 
ปีละ 2 ตู้ๆ ละ  
5,500 บาท 

 11,000 
 

11,000 11,000 ส านักปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
ส านักงาน  
ปีละ 1 เครื่อง 

 16,000 
 

16,000 
 

16,000 
 

ส านักปลดั 

16 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์  
ปีละ 1 เครื่อง 

 7,700 7,700 7,700 ส านักปลดั 

17 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 
 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (cctv)  ชนิด
เครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร 
พร้อมติดตั้ง  
ปีละ 5 ชุด  
(ชุดละ 70,000)  

 350,000 
 

350,000 350,000 ส านักปลดั 

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างาน  
จ านวน 1 ตัว 

 7,900   กองการศึกษา 

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีท างาน  
จ านวน 1 ตัว 

 2,990   กองการศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
กีฬา 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องออกก าลังกาย 
1.อุปกรณ์บริหารแขน-
หน้าอก-หัวไหล่ 
2.อุปกรณ์บริหารสะโพก-
หัวไหล ่
3.อุปกรณ์บริหารหัวเขา่-ขา 
4.อุปกรณ์บริหารแขน –เข่า-
ลดหน้าท้อง 
5.อุปกรณ์บริหารแขน 
6.อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก 
7.อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหาร
แขน-ยึดหลัง 
8.อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง-
บริหารขา-เข่า 
9.อุปกรณ์บริหารกล้ามเน้ือ
แขนและหวัไหล ่
10.อุปกรณ์ออกก าลังขา-
หน้าท้อง 
11.อุปกรณ์ซิทอัพบริหาร
หน้าท้องและออกก าลังขา 
12.อุปกรณ์บริหารเอว 
13.อุปกรณ์แก้ปวดเข่า 
14.อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก 
15.อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-
แขน-หน้าท้อง 

 500,000 500,000 500,000 กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

รถบรรทุกขยะ  
ขนาด 6 ล้อ (6ตัน) 
จ านวน 1 คัน 

 2,400,000 2,400,000  กองสาธารณสุขฯ 

22 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ป้ายบอกทาง  
13 หมู่บ้าน 

 200,000 200,000  กองช่าง 

23 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
อ่ืน ๆ 
 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ชุดก าจัดขยะอินทรีย์
เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ
และปุ๋ยหมัก   
ขนาด 500 กิโลกรัม  
จ านวน 1 เครื่อง 

 5,300,000 5,300,000  กองสาธารณสุขฯ 

24 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
อ่ืน ๆ 
 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ชุดก าจัดขยะอินทรีย์
เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ
และปุ๋ยหมัก   
ขนาด 1,000กิโลกรัม  
จ านวน 1 เครื่อง 

 10,200,000 10,200,000  กองสาธารณสุขฯ 
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