
                                                                               องค์การบรหิารส่วนต าบลตระแสง                      องค์การบรหิารส่วนต าบลตระแสง แบบ ผ.08
ที่ หมวด ประเภท หน่วยงาน

 2561     
(บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

1 แผนงานบริหาร ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ  0    16,000    16,000    16,000 ส านักปลัด
ทัว่ไป ครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ ใช้ในการปฏบิติัราชการ ส านักงาน พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี
2560  ณ  21 เมษายน 2560

2 แผนงานบริหาร ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือโต๊ะท างาน พร้อมเก้าอี้  0     12,000    12,000     12,000 ส านักปลัด
ทัว่ไป ครุภณัฑ์ ส านักงาน ใช้ในการปฏบิติัราชการ จ านวน 2 ชุดๆละ 6,000

บาท ซ่ึงไม่มีรายการในบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์ แต่มีความ
จ าเปน็และเหมาะสมกับการใช้
งาน ตามราคาทอ้งตลาด

3 แผนงานบริหาร ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือชั้นวางเอกสาร จ านวน 0 6,000 6,000 6,000 ส านักปลัด
ทัว่ไป ครุภณัฑ์ ส านักงาน ใช้ในการปฏบิติัราชการ 1 ชุด ซ่ึงไม่มีรายการในบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์ แต่มีความ
จ าเปน็และเหมาะสมกับการใช้
งานตามราคาทอ้งตลาด

4 แผนงานบริหาร
ทัว่ไป

ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 0 11,000 11,000 11,000 ส านักปลัด
ทัว่ไป ครุภณัฑ์ ส านักงาน ใช้ในการปฏบิติัราชการ 2 ชุดๆละ 5,500 บาท

ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
 มีนาคม 2560

20

งบประมาณและทีผ่่านมา 

                                                                                              บัญชคีรภุัณฑ์

ผลผลิตของโครงการ
แผนงาน วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564  เพ่ิมเตมิฉบับที่  1



ที่ หมวด ประเภท หน่วยงาน
 2561     

(บาท)
 2562     

(บาท)
 2563   

(บาท)
 2564  
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

5 แผนงานบริหาร ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 0 7,900 7,900 7,900 ส านักปลัด

ทัว่ไป ครุภณัฑ์ ส านักงาน ใช้ในการปฏบิติัราชการ 1 ชุด ตามบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มีนาคม 2560

6 แผนงานบริหาร ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใช้ในการรักษา ติดต้ังระบบกล้องโทรทศัน์ 0 27,000 27,000 27,000 ส านักปลัด

ทัว่ไป ครุภณัฑ์ ไฟฟา้และ ความปลอดภยั ของ วงจรปดิ แบบ 2 พร้อมอุปกรณ์
วิทยุ บคุคลและสถานที่ จ านวน 1 ชุด ตามเกณฑ์ราคา

ราชการ กลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ของระบบกล้องโทรทศัน์วงจร
ปดิประจ าป ี2559 ณ 28
 กันยายน 2559

7 แผนงานการรักษา ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 0 5,500 5,500 5,500 ส านักปลัด

ความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ส านักงาน ใช้ในการปฏบิติัราชการ 1 ชุด ตามบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ มีนาคม 2560

8 แผนงานการรักษา ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ใช้ จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 0 7,900 7,900 7,900 ส านักปลัด
ความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ส านักงาน ในการปฏบิติัราชการ 1 ชุด ตามบญัชีมาตรฐาน

ครุภณัฑ์ มีนาคม 2560

9 แผนงานการรักษา ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ใช้ จัดซ้ือพดัลมโคจรแบบติดเพดาน 0 18,000 18,000 18,000 ส านักปลัด

ความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ส านักงาน ในการปฏบิติัราชการ ขนาด 18 นิว้ พร้อมติดต้ัง

จ านวน 6 เคร่ืองๆละ 3,000 บาท 

ซ่ึงไม่มีรายการในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์

แต่มีความจ าเปน็และเหมาะสมกับการ
ใช้งานตามราคาทอ้งตลาด
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แผนงาน วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา 
ผลผลิตของโครงการ



ที่ หมวด ประเภท หน่วยงาน
 2561     

(บาท)
 2562     

(บาท)
 2563   

(บาท)
 2564  
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

10 แผนงานการรักษา ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ใช้ จัดซ้ือทอ่ดูดน้ าดับเพลิง 0 24,000 24,000 24,000 ส านักปลัด
ความสงบภายใน ครุภณัฑ์ เคร่ือง ในการปฏบิติัราชการ จ านวน 2 ทอ่นๆละ 12,000

ดับเพลิง และใช้ในงานปอ้งกัน บาท ซ่ึงไม่มีรายการในบญัชี
และบรรเทาสาธรณภยั มาตรฐานครุภณัฑ์ แต่มีความ

จ าเปน็และเหมาะสมกับการใช้
งาน ตามราคาทอ้งตลาด

11 แผนงานการรักษา ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ใช้ จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงชนิด 0 36,000 36,000 36,000 ส านักปลัด
ความสงบภายใน ครุภณัฑ์ เคร่ือง ในการปฏบิติัราชการ ยางสังเคราะห ์3 ชั้น ขนาด

ดับเพลิง และใช้ในงานปอ้งกัน 2.5 นิว้ จ านวน 2 เส้น
และบรรเทาสาธรณภยั ซ่ึงไม่มีรายการในบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์ แต่มี
ความจ าเปน็และเหมาะสมกับ

การใช้งาน ตามราคาทอ้งตลาด
12 แผนงานการรักษา ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ใช้ จัดซ้ือกระจกโค้งจราจร ขนาด 0 24,000 24,000 24,000 ส านักปลัด

ความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ยานพาหนะ ในงานปอ้งกันและลด 24 นิว้ จ านวน 20 ชุดๆละ

และขนส่ง อุบติัเหตุทางถนน 1,200 บาท ซ่ึงไม่มีรายการ

ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ แต่
มีความจ าเปน็และเหมาะสม
กับการใช้งาน ตามราคาทอ้งตลาด

13 แผนงานการศึกษา ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 0 5,600 5,600 5,600 กองการศึกษา

ครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ ใช้ในการปฏบิติัราชการ 2 เคร่ืองๆละ 2,800 บาท ศาสนา และ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ วัฒนธรรม

พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
ประจ าป ี2560 ณ 21 เมษายน 2560

22

แผนงาน วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา 
ผลผลิตของโครงการ



ที่ หมวด ประเภท หน่วยงาน
 2561     

(บาท)
 2562     

(บาท)
 2563   

(บาท)
 2564  
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

14 แผนงานการศึกษา ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ใช้ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 0 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา

ครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ ในการปฏบิติัราชการ หรือชนิด LED สี จ านวน 1 ศาสนา และ

ตามเกณฑ์ราคากลางและ วัฒนธรรม

คุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจ าป ี2560
ณ 21 เมษายน 2560

15 แผนงานการศึกษา ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ใช้ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษา
ครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ ในการปฏบิติัราชการ ส าหรับส านักงาน พร้อมอุปกรณ์ ศาสนา และ

จ านวน 1 ชุด ตามเกณฑ์ราคา วัฒนธรรม
กลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ ประจ าปี
2560 ณ 21 เมษายน 2560

16 แผนงานบริหาร ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction  0      9,000      9,000      9,000 กองคลัง
ทัว่ไป ครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ ใช้ในการปฏบิติัราชการ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED

ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ
ลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจ าป ี2560
ณ 21 เมษายน 2560

17 แผนงานบริหาร ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ  0    16,000    16,000    16,000 กองคลัง
ทัว่ไป ครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ ใช้ในการปฏบิติัราชการ งานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิว้) จ านวน 1 ชุด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ
ลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์

ประจ าป ี2560 ณ 21 เมษายน 2560

23

แผนงาน วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา 
ผลผลิตของโครงการ



ที่ หมวด ประเภท หน่วยงาน

 2561     
(บาท)

 2562     
(บาท)

 2563   
(บาท)

 2564  
(บาท)

รับผิดชอบ
หลัก

18 แผนงานบริหาร ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือโต๊ะพบั PVC ขนาด 0 64,000 64,000 64,000 ส านักปลัด
ทัว่ไป ครุภณัฑ์ ส านักงาน ใช้ในการปฏบิติัราชการ 75×175×75 จ านวน 20

ตวัๆละ 3,200 บาท

19 แผนงานการศึกษา ค่า ครุภณัฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือโต๊ะท างาน พร้อมเก้าอี้ 0 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา
ครุภณัฑ์ ส านักงาน ใช้ในการปฏบิติัราชการ จ านวน 1 ชุด ซ่ึงไม่มีรายการ ศาสนา และ

ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ วัฒนธรรม
แต่มีความจ าเปน็และเหมาะ
สมกับการใช้งาน ตามราคา
ทอ้งตลาด
               

24

แผนงาน วัตถุประสงค์ เปา้หมาย งบประมาณและทีผ่่านมา 

ผลผลิตของโครงการ




