



บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งใหญ่




ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงานที่

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

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ - - 88,000 88,000 88,000 ส านัก
ประมวลผล จ านวน 4 เคร่ืองๆละ งานปลัด
22,000 บาท 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ LED ขาวด า - - 44,500 44,500 44,500 ส านัก
ชนิด Network แบบที่ 1 ( 28หน้า/นาที) งานปลัด
จ านวน 5 เคร่ืองๆละ 8,900 บาท 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี - - 10,000 10,000 10,000 ส านัก
แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท ี งานปลัด
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 10,000 บาท

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั จ านวน 2 เคร่ืองๆ - - 118,000 118,000 118,000 ส านัก
ละ 59,000 บาท งานปลัด

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วสัดุไฟฟา้ จัดซ้ือชุดไมโครไฟนแบบไร้สายระบบ - - 340,000 340,000 340,000 ส านัก

และวทิยุ ดิจิตอลจ านวน 2 ชุดพร้อมอุปกรณ์ งานปลัด

เคร่ืองเสียงหอ้งประชุมพร้อมค่าติดต้ัง 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าชื้อชุดไมโครโฟนแบบ
ไร้สายระบบดิจิตอลจ านวน 2 ชุด พร้อม
อุปกรณ์เคร่ืองเสียงหอ้งประชุมพร้อม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ
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ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

ค่าติดต้ัง 
6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณั ฑ์โฆษณ าและ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว ๆ - - 13,600 13,600 13,600 ส านัก

เผยแพร่ ละ 13,600 บาท งานปลัด

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น จัดซ้ือตู้เย็น จ านวน 2 ตู้ๆละ 15,000 บาท - - 30,000 30,000 30,000 ส านัก
และงานครัว งานปลัด

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - - 1,025,000 1,025,000 1,025,000 ส านัก
และส่ิงก่อสร้าง  ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อปริมาณกระบอกสูบ งานปลัด

ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 กิโลวตัต์ 
จ านวน 1 คัน

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบเอนกประสงค์ - - 700 700 700 กองคลัง
(Smart Card) จ านวน 1 เคร่ืองๆ
ละ 700 บาท

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA - - 2,500 2,500 2,500 กองคลัง
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เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

จ านว 1 เคร่ืองๆละ 2,500 บาท 

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง - - 15,200 15,200 15,200 กองคลัง
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย
 ราคา 3,800 บาทต่อชุด จ านวน 4 ชุด 

เปน็เงิน 15,200 บาท

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟตุ จ านวน - - 5,000 5,000 5,000 กองคลัง
1 ตัว ราคา 5,000บาท

13 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ือพมิพ ์หรือชนิด LED ขาวด า - - 8,900 8,900 8,900 กองการศึกษา
ชนิด Networt แบบที่ 1  จ านวน 1 
เคร่ืองๆละ 8,900 บาท

14 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED - - 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา
สีชนิด Networkแบบที่ 1 (18 หน้า/นาท)ี
 ราคา 10,000 บาท

15 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์Multifunction - - 8,000 8,000 8,000 กองการศึกษา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

 แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์
(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ืองๆ
ละ 8,000 บาท  

16 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน - - 22,000 22,000 22,000 กองการศึกษา
ประมวลผลแบบที่ 1 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 

 ราคา 22,000 บาท
17 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน - - 22,000 22,000 22,000 กองการศึกษา

ประมวลผลแบบที่ 1 *
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 

ราคา 22,000 บาท
18 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA - - 5,000 5,000 5,000 กองการศึกษา

ราคา 2,500 บาท

19 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA - - 5,000 5,000 5,000 กองการศึกษา
ราคา 2,500 บาท

20 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม จ านวน 3 ชุดๆละ - - 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษา
100,000 บาท






บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งใหญ่




ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงานที่
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

21 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU - - 56,000 56,000 56,000 กองการศึกษา
  จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 28,000 บาท 

22 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา จ านวน 5 ชุดๆ ละ 8,500 บาท - - 42,000 42,000 42,000 กองการศึกษา

23 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น  ขนาด 15 ลิตร - - 13,000 13,000 13,000 กองการศึกษา
จ านวน 1เคร่ือง 

24 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เส้ือผ้าเด็ก จ านวน 4 หลังๆละ - - 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา
3,000 บาท

25 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น จัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า 5 กก. จ านวน 1 - - 5,500 5,500 5,500 กองการศึกษา
งานครัว เคร่ืองๆละ 5,500 บาท

26 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น จัดซ้ือตู้เย็น 5 คิว จ านวน 1 เคร่ืองๆละ - - 6,500 6,500 6,500 กองการศึกษา
งานครัว  6,500 บาท

27 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น จัดซ้ือคลูเลอร์น้ าสแตนเลส จ านวน 1 ใบๆ - - 3,600 3,600 3,600 กองการศึกษา
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งานครัว ละ 3,600 บาท

28 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองจอภาพแบบ LCD - - 4,000 4,000 4,000 กองช่าง
จ านวน 1 เคร่ือง
*เกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

29 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด - - 11,600 11,600 11,600 กองช่าง
1 KVA จ านวน 2 เคร่ือง
*เกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

30 อุสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือรอกชุด ขนาด 2 ตัน - - 8,500 8,500 8,500 กองช่าง
การโยธา จ านวน 1 เคร่ือง


