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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีตู้เก็บ
เอกสารเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

-ตู้เหล็ก  ๑๕ ล้ินชัก
สองบาน จ านวน 1 
ตู้ 

10,000 - - - ส านักปลัด 

๒ งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน  1 เครื่อง 
ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

16,000 - - - ส านักปลัด 

๓ งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เก้าอี้ส านักงาน 
ระดับ 1-2 จ านวน 
1 ตัว 

750 - - - กองคลัง 

๔ งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2  จ านวน  1 
เครื่อง ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

30,000 - - - กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.
08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถัง
พิมพ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 
เครื่อง 

 

8,600 - - - กองคลัง 

๖ งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพื่อความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน 

-กล้องวงจรปิด 
จ านวน 12 ตัว 

 

30,000 - - - กองการศึกษา 

๗ งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เก้าอี้ส านักงาน 
ระดับ 1-2 จ านวน 
1 ตัว 

1,500 - - - กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
08 
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                                                                                         บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๘ งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง ขนาด 18,000 
btu  จ านวน 2 
เครื่อง 

57,200 - - - กองการศึกษา 

๙ งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล 
จ านวน ๑ เครื่อง 

9,000 - - - กองการศึกษา 

10 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนฯและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-โทรทัศน์ LED 
จ านวน 6 เครื่อง 

90,000 - - - กองการศึกษา 

11 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

-เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน จ านวน ๑ 
เครื่อง 

11,000 - - - กองการศึกษา 

แบบ ผ.
08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

-เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน จ านวน ๑ 
เครื่อง 

11,000 - - - กองการศึกษา 

12 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

-เครื่องตัดหญ้าแบบ
เข็ญ จ านวน ๑ 
เครื่อง 

13,000 - - - กองการศึกษา 

๑๓ งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อใหม้ีเครื่อง
คอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการ
การเรียนการสอน
ของโรงเรียน
เทศบาลต าบลบ้าน
แซวและกอง
การศึกษา 

-เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน  16 เครื่อง 
ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

 

256,000 - - - กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.
08 
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                                                                                         บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

-เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน  1 
เครื่อง ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

16,000 - - - กองการศึกษา 

15 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องพิมพ์ชนิดเล
เชอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า จ านวน 3 
เครื่อง 

 

9,900 - - - กองการศึกษา 

16 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถัง
พิมพ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 3
เครื่อง 

 

12,900 - - - กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.
08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพ่นยา แบบใช้
แรงลม  จ านวน 1 
เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

25,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

 

18 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อใช้ในการก าจัด
แมลงซึ่งเป็นพาหะ
น าโรค 
 

เครื่องพ่นหมอกควัน  
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

59,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

 

19 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน  1 
เครื่อง ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

16,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 
 

แบบ ผ.
08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องซับเมิสซิเบล  
จ านวน 1 เครื่อง 
 

30,000 - - - กองช่าง 

21 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ าแบบ
หอยโข่ง  จ านวน 1 
เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

20,000 - - - กองช่าง 

22 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอริ่งเจาะ
คอนกรีตจ านวน 1 
เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

50,000 - - - กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.
08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า  
จ านวน 1 เครื่อง 
 

4,000 - - - กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.
08 


