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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
และค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ส านักงานปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 7 ตู ้  12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักงานปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกทรงสูง 
จ านวน 4 ตู ้
 

 8,000 8,000 8,000 8,000 ส านักงานปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร(บานเล่ือนทึบ+
บานเล่ือนกระจก) จ านวน 3 ตู ้
 

 9,500 9,500 9,500 9,500 ส านักงานปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็นเย็น  
จ านวน 2 เครื่อง 
 

  50,200   ส านักงานปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา  9   จ านวน  ๑  
ชุด  แบบไม้สัก 
 

  8,500   ส านักงานปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์  LED  ขนาด  48  นิว้ 
 

  18,700   ส านักงานปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ 
 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

โต๊ะผู้บริหาร  จ านวน  2  ตัว  
 

  11,800   ส านักงานปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

เก้าอี้ผู้บริหาร  จ านวน   4 ตัว     19,600   ส านักงานปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

-โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ระดับ
ปฏิบัติการ/ช านาญการ  จ านวน  
2  ชุด 
 

  11,000   ส านักงานปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

เก้าอี้ท างานระดับปฏิบัตกิาร/
ช านาญการ  จ านวน  1  ตวั 

  2,500   ส านักงานปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  จ านวน 15 ชุด 
 

 3,500 3,500  3,500 ส านักงานปลัด 

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 
เครื่อง 
 

 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักงานปลัด 

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า 800VA 
จ านวน 5 เครื่อง 
 

 2,800 2,800 2,800 2,800 ส านักงานปลัด 

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 
2 เครื่อง 
 

 7,900 7,900 7,900 7,900 ส านักงานปลัด 

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 
เครื่อง 
 

 70,000 35,000 35,000 35,000 ส านักงานปลัด 

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนกระจก  4  ฟุต  
จ านวน  1  ตู้   
 

  4,500   ส านักงานปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โซฟาไม้พร้อมเบาะรอง 
 
 

  18,000   ส านักงานปลัด 

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน  
จ านวน  4  เครื่อง 

  4,000   ส านักงานปลัด 

20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เครื่องท าน้ าร้อน-เย็น จ านวน  
2  เครื่อง  

  50,200   ส านักงานปลัด 

21 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิดติดต้ัง
บริเวณที่ท าการ อบต.  จ านวน  
5 ชุด 
 

  60,000   ส านักงานปลัด 

22 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHK/FM  ชนิดมือถือ  5  วัตต ์
  

  60,000 60,000 60,000 ส านักงานปลัด 

23 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เครื่องรับวิทยุ  ระบบ VHK/FM    
ชนิดประจ าที่  ขนาด  10  วัตต ์ 
จ านวน  1  เครื่อง 
 

  28,000   ส านักงานปลัด 

24 บริหารทั่วไป 
/บริหารงานคลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
 
 

 5,500 5,500 5,500 5,500 กองคลัง 

25 บริหารทั่วไป/
บริหารงานคลัง 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 

 30,000    กองคลัง 

26 บริหารทั่วไป/
บริหารงานคลัง 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
 

 5,800 5,800 5,800 5,800 กองคลัง 



แบบ ผ 03 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  หน้า 124  
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 บริหารทั่วไป/
บริหารงานคลัง 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ   
จ านวน  1  เครื่อง 

  55,400   กองคลัง 

28 บริหารทั่วไป/
บริหารงานคลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างานระดับปฏิบัตกิาร/
ช านาญการ  จ านวน  2  ตวั   
 

  5,000   กองคลัง 

29 บริหารทั่วไป/
บริหารงานคลัง 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  
1  เครื่อง   
 

  22,000   กองคลัง 

30 การพาณิชย ์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบซัมเมิสซิ
เบิ้ลปั๊ม 
 

 120,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

31 การพาณิชย ์
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  60,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

32 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
และค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
 

 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

กองช่าง 

33 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล   แบบที่  
1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า  19  นิว้)  
 จ านวน  1  เครื่อง 
 

  22,000   กองช่าง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก    
(Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3  
จ านวน ๑ เครื่อง   
  

  6,300   กองช่าง 

35 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  จ านวน 1 ชุด   
 

  700   กองช่าง 

36 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA  
จ านวน ๑ เครื่อง   
   

  2,500   กองช่าง 

37 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน 
จ านวน 3 เครื่อง  
 

  1,000 1,000 1,000 กองช่าง 

38 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก
ส าหรับงานประมวลผลจ านวน  
1  เครื่อง 
 

  22,000   กองช่าง 

รวม 300,000 757,000 1,055,900 629,500 633,000  
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