
แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ 1. จัดซ้ือเก้าอี้ปฏบิติังาน 12,000 12,000 - - ส านักปลัด

ส านักงาน เคร่ืองใช้ครุภณัฑ์ในการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ จ านวน 4 ตัว

2. จัดซ้ือโซฟา รับแขก 30,000 30,000 - -
จ านวน 3 ชุด (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

3. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 200,000 200,000 - -
ขนาดความกวา้งไม่น้อยกวา่ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
3.50 เมตร สูงไม่น้อยกวา่ 
6.00 เมตร ประกอบด้วย 
   - พระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมสาทสิลักษณ์
ท าจากไฟเบอร์กลาส ความสูง
ไม่น้อยกวา่2.20 x 1.60 เมตร

                เทศบาลต าบลกระจบั อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบุรี

งบประมาณและที่ผ่านมา

                       บัญชีครุภณัฑ์
                                           แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
  - ตราสัญลักษณ์ท าจาก


ไฟเบอร์กลาส ความสูง
ไม่น้อยกวา่ 1.00 เมตร
  - พานพุ่มเงินพุ่มทองท าจาก
ไฟเบอร์กลาส  สูงไม่น้อยกวา่
1.00 ม.
  - รูปพระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมสาทสิลักษณ์พมิพ์
จากปา้ยไวนิล ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 1.30 x 2.70 ม.
    - ปา้ยข้อความ
"ทรงพระเจริญ "ท าจาก
ไฟเบอร์กลาส
   - ครุฑ ท าจากไฟเบอร์กลาส
   - ท าจากเหล็กพน่สีทอง
ขนาดไม่น้อยกวา่ 
3.50 x 1.40 ม.
    - ปา้ยชื่อ “ส านักงาน
เทศบาลต าบลกระจับ” พมิพ์
จากปา้ยไวนิล จ านวน 3 ซุ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ 4. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิด 12,000 12,000 - - ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองใช้ครุภณัฑ์ในการ เลเซอร์/ชนิด LED สี (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ แบบ Network 

จ านวน 1 เคร่ือง

- ครุภณัฑ์ไฟฟา้ 5. จัดซ้ือโทรโข่ง  6,600 6,600 - -
และวทิยุ จ านวน 3 ชุด (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

6.จัดซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียง 2,000 2,000 - -
จ านวน 1 เคร่ือง (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

7. จัดซ้ือโทรทศัน์สี จอแบน 20,000 20,000 - -
ขนาดไม่น้อยกวา่ 36 นิ้ว (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
จ านวน 1 เคร่ือง

8. จัดซ้ือระบบเสียง 104,000 104,000 - -
หอ้งประชุมพร้อมติดต้ัง (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
พร้อมติดต้ัง 1 แหง่

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ 9. ติดต้ังระบบเสียงเอนก 213,500 213,500 - - ส านักปลัด

และวทิยุ เคร่ืองใช้ครุภณัฑ์ในการ ประสงค์บริเวณโรงจอดรถ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ ดับเพลิงเทศบาล 

จ านวน 1 แหง่

- ครุภณัฑ์งานบา้น 10. จัดซ้ือคลูเลอร์ต้มน้ าร้อน 10,000 10,000
งานครัว จ านวน 1 ใบ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

11. จัดซ้ือตู้เย็น 9,400 9,400 - -
ขนาด 7 คิวบกิฟตุ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
จ านวน 1 เคร่ือง

- ครุภณัฑ์ 12. จัดซ้ือรถตู้ จ านวน 1 คัน - 1,500,000 - -
ยานพาหนะและ (เงินเทศบาล)
ขนส่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ 1. จัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษ - 5,000 5,000 5,000 กองคลัง

ส านักงาน เคร่ืองใช้ครุภณัฑ์ในการ ชนิด 2 รู เจาะกระดาษได้ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ 160 แผ่น หนา 80 แกรม

จ านวน 1 เคร่ือง

- ครุภณัฑ์ไฟฟา้ 2. จัดซ้ืออุปกรณ์กล้องถ่ายรูป - 23,000 23,000 23,000
และวทิยุ ส าหรับวดัขนาดโรงเรือนปา้ย (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ 1. จัดซ้ือบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 18,000 18,000 18,000 18,000 กองวชิาการฯ

ส านักงาน เคร่ืองใช้ครุภณัฑ์ในการ จ านวน 4 บอร์ด (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ

- ครุภณัฑ์ 2. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพภ์าพ - 5,000 5,000 5,000
โฆษณาและเผยแพร่ แบบมี Wifi  จ านวน 1 เคร่ือง (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

- ครุภณัฑ์ไฟฟา้ + - 5,000 5,000 5,000
และวทิยุ จ านวน 1 ชุด (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

4. จัดซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียง - 7,000 7,000 7,000
เคล่ือนที่ จ านวน 1 ชุด (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 แผนงานการรักษา ค่าครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ 1. จัดซ้ือตู้เหล็ก 15 ล้ินชัก 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด

ความสงบภายใน ส านักงาน เคร่ืองใช้ครุภณัฑ์ในการ จ านวน 1 ตู้ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ

- ครุภณัฑ์ไฟฟา้ 2. จัดซ้ือวทิยุส่ือสารประจ า 40,000 40,000 40,000 40,000
และวทิยุ ติดต้ังรถดับเพลิง (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

จ านวน 1 ตัว

3. จัดซ้ือไฟไซเรน 35,000 35,000 35,000 35,000
จ านวน 1 อัน (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

- ครุภณัฑ์ 4. จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 40,000 40,000 40,000 40,000
การเกษตร จ านวน 5 เคร่ือง (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

5. จัดซ้ือเล่ือยยนต์ตัดต้นไม้ 20,000 20,000 20,000 20,000
จ านวน 1 เคร่ือง (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

- ครุภณัฑ์ 6. ซ่อมแซมรถดับเพลิง 500,000 500,000 500,000 500,000
ยานพาหนะและ จ านวน 1 คัน (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
ขนส่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ 1. จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  23,000 23,000 23,000 23,000 กอง

ส านักงาน เคร่ืองใช้ครุภณัฑ์ในการ  ขนาด  13,000  บทียีู   (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา
ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ จ านวน  1  ชุด  

2. จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  36,200 36,200 36,200 36,200
ขนาด  26,000  บทียีู   (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
จ านวน  2  ชุด  

3. จัดซ้ือโต๊ะส าหรับปฏบิติังาน 3,900 3,900 3,900 3,900
จ านวน  1  ตัว (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

4. จัดซ้ือเก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร 5,000 5,000 5,000 5,000
จ านวน  1  ตัว (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

5. จัดซ้ือเก้าอี้ส าหรับ 1,700 1,700 1,700 1,700
ปฏบิติังาน  จ านวน  1  ตัว (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

6. จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก  4,200 4,200 4,200 4,200
 จ านวน 2 ชุด (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ 7. จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร บาน 4,200 4,200 4,200 4,200 กอง

ส านักงาน เคร่ืองใช้ครุภณัฑ์ในการ เลือนทบึ พร้อมขาต้ัง (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา
ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ จ านวน 1 เคร่ือง

8. จัดซ้ือโต๊ะหน้าขาว 5,500 5,500 5,500 5,500
ขนาดสูง 50 ซม. พร้อมเก้าอี้ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
6 ตัว จ านวน 2 ชุด

9. จัดซ้ือชั้นวางของเล่น 4,000 4,000 4,000 4,000
12 ช่อง จ านวน 1 ตู้ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

10. จัดซ้ือบอร์ดกระจกเล่ือน 9,000 9,000 9,000 9,000
จ านวน 1 บอร์ด (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

11. จัดซ้ือชั้นวางหนังสือ  5,000 5,000 5,000 5,000
จ านวน  2  ตู้ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

12. จัดซ้ือตู้ใส่ที่นอน 15 ช่อง 6,000 6,000 6,000 6,000
ชนิดมี ฝาปดิ  จ านวน 2 ตู้ (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ 13. จัดซ้ือชุดเก้าอี้รับแขก 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง

ส านักงาน เคร่ืองใช้ครุภณัฑ์ในการ 1(โซฟา) พร้อมโต๊ะกลาง (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา
ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ จ านวน  1  ชุด

14. จัดซ้ืดพดัลมโคจร 6,000 6,000 6,000 6,000
(ติดผนัง) ขนาด 16 นิ้ว (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
จ านวน 4 ตัว

15. จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา 8,500 8,500 8,500 8,500
จ านวน 1 ชุด (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

- ครุภณัฑ์ 16. จัดซ้ือเตียงเฟาวเ์ลอร์  34,000 34,000 34,000 34,000
วทิยาศาสตร์หรือ แบบ  ข.  จ านวน 2  เตียง (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
การแพทย์

17. จัดซ้ือเคร่ืองวดัไข้ 5,000 5,000 5,000 5,000
แบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ 18. จัดซ้ือที่คว่ าถาด  5,000 5,000 5,000 5,000 กอง

งานบา้นงานครัว เคร่ืองใช้ครุภณัฑ์ในการ จ านวน  1  ชุด (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) การศึกษา
ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ

- ครุภณัฑ์ 19. จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง 14,000 14,000 14,000 14,000
โฆษณาและเผยแพร่ ระบบดิจิตอล ความละเอียด (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

20  ล้านพกิเซล

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ 1. จัดซ้ือเก้าอี้ปฏบิติังาน 5,000 5,000 5,000 5,000 กอง

ส านักงาน เคร่ืองใช้ครุภณัฑ์ในการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 ตัว (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) สาธารณสุขฯ
ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ

- ครุภณัฑ์ 2. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 6,400 6,400 6,400 6,400
คอมพวิเตอร์ ขนาด 800 AV (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

จ านวน 2 เคร่ือง

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ - ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ 1. จัดซ้ือโคมไฟอลูมิเนียมหล่อ 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง

ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองใช้ครุภณัฑ์ในการ 1 x 36 w จ านวน 50 โคม (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)
ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ

2. จัดซ้ือโคมไฟอลูมิเนียม 200,000 200,000 200,000 200,000
2 x 36 w จ านวน 50 โคม (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

3. จัดซ้ือโคมไฟ LED 80 w 200,000 200,000 200,000 200,000
จ านวน 20 ชุด (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล) (เงินเทศบาล)

- 2,079,100 3,624,100 1,504,600 1,504,600รวมครภุณัฑ์ทั้งหมด  48  โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา



48


