
  

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวัสดุไฟฟา

และวิทย ุ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  ชนิดมือถือ  5  วัตต 

ป 2563 จํานวน 6 เครื่อง   

ป 2565 จํานวน 5 เครื่อง 

- 

 

- 

 

72,000 

 

- 

 

60,000 สํานักงาน

ปลัดฯ 

2 แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวัสดุไฟฟา

และวิทย ุ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  ชนิดติดรถยนต  25  วัตต 

ป 2563 จํานวน  1  เครื่อง  

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง 

- 

 

- 

 

24,000 

 

24,000 

 

- สํานักงาน

ปลัดฯ 

3 แผนงาน

สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน    

ป 2563 จํานวน 2 เครื่อง  

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง 

ป 2565 จํานวน 1 เครื่อง 

- 

 

- 

 

118,000 

 

59,000 

 

59,000 กอง 

สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

แบบ ผ. 03 



 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 

 

แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

จัดซื้อรถนํ้าดับเพลิงอเนกประสงค  ชนิด  10  ลอ  ลอหนา

เดี่ยว  ลอหลังคูขับเคลื่อน 2 เพลา  เครื่องยนตดีเซล  มี

กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา  240  แรงมา  ตอนหนาเปน

หัวเกง  มีประตู 2 บาน  พรอมท่ีลอค  น่ังปฏิบัติงานไดไม

นอยกวา  3  คน  รวมท้ังพนักงานขับรถ  ตอนทายเกงติดตั้ง

ถังบรรจุนํ้า  มีปริมาตรความจุไมนอยกวา  12,000  ลิตร  

พรอมติดตั้งเครื่องสูบนํ้า สเปรยตานทาย  ดานขาง  มีทอดูด 

– ทอสงนํ้า  แทนปนฉีดนํ้า  ชุดตูถังบรรทุกนํ้าอเนกประสงค

ผลิตจากดรงงานท่ีไดรับรองระบบบริหารคุณภาพ  IO9001  

หรือผลิตจากโรงงานท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน  กระทรวง

ขนสงทางบกกําหนด  ตัวรถและอุปกรณทุกชนิดเปน

ของใหมไมเคยใชงานมากอน  จํานวน  1  คัน 

- - 4,700,000 - - สํานักงาน 

ปลัดฯ 

5 แผนงาน

สาธารณสุข 

 

คาครุภัณฑ ครุภณัฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

รถฟารมแทรกเตอรลอยาง  4  ลอ  ชนิดขับเคลื่อน  4  ลอ  

ตัวรถและเครื่องยนตเปนช่ือเดียวกันพรอมติดตั้งอุปกรณ

ประกอบดวย  เครื่องตัดหญาไหลทางดานทายรถ  ชุดใบมีด

ดันดินหนา  คันบูมพรอมหัวตัดหญายกข้ึน-ลง  และยื่นเขา-

ออก  และปรับองศาตามมุมเอียงของพ้ืนท่ีได  ดวยระบบไฮ

ดรอลิค  มีคันดยกวาลวควบคุมระบบไฮดรอลิค  มีหลังคา

คนขับ  ติดตั้งสัญญาณไฟตามมาตรฐานกรมการขนสงทาง

บกกําหนด  พรอมพนสีตามหนวยงานกําหนด  มีระบบ

สัญญาณไฟตาง ๆ ตามกรมกราขนสงทางบกกําหนดตัวรถ  

และอุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน   

จํานวน  1  คัน 

- - 3,000,000 - - กอง

สาธารณสุขฯ 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 แผนงาน

สาธารณสุข 

 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

รถยนตบรรทุกขยะ  ขนาด  6  ลอ  แบบอัดทาย  

เครื่องยนตดีเซลกําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา

ตอนหนาเปนหัวเกง   มีประตู  2  บาย  พรอมท่ีลอค  

น่ังปฏิบัติงานไดไมนอยกวา  3  ท่ีน่ัง  (รวมท้ัง

พนักงานขับรถ)  ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดตูบรรทุก

ขยะมูลฝอยแบบอัดทายสรางดวยเหล็กอยางดี  ขนาด

ความจุไมนอยกวา  6  ลูกบาศกเมตร  ติดตั้งชุดไฮดรอ

ลิกดันใตทองสําหรับเทขยะออกและชุดไฮดรอลิก

สําหรับอัดขยะทาย  โดยชุดกระบอกไฮดรอลิกทุกช้ิน

ตองเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับรองคุณภาพมาตรฐาน  

มอก.975-2538  ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคา

เกง  พรอมท้ังติดตั้งเครื่องปรับอากาศและวิทยุ-ซีดี

อุปกรณทุกชนิดเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 

จํานวน  1  คัน 

- - 2,400,000 - - กอง 

สาธารณสุขฯ 

7 แผนงาน

สาธารณสุข 

 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ชนิดตั้งพ้ืน

หรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)   

ขนาด  18,000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง 

- - 28,600 - - กอง

สาธารณสุขฯ 

8 แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน   

(จอขนาด  ไมนอยกวา  19  น้ิว) 

ป 2562 จํานวน  2  เครื่อง 

ป 2563  จํานน  1  เครื่อง 

- 34,000 17,000 - - สํานักงาน 

ปลัดฯ 

 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction ชนิดเลเซอร หรือ 

ชนิด LED ส ี

ป 2562 จํานวน 2 เครื่อง  

ป 2563 จํานวน 2 เครื่อง 

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง 

- 30,000 30,000 15,000 - สํานักงาน 

ปลัดฯ 

10 แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงาน

สํานักงาน   

ป 2562 จํานวน 2 เครื่อง  

ป 2563 จํานวน 3 เครื่อง 

- 32,000 48,000 - - สํานักงาน

ปลัดฯ 

 

11 แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  แบบ

สิทธ์ิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ี

มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

ป 2562 จํานวน 4  ชุด  

ป 2563 จํานวน 4  ชุด 

- 15,200 15,200 - - สํานักงาน

ปลัดฯ 

12 แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA   

ป 2562 จํานวน 4 เครื่อง  

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง 

- 10,000 2,500 - - สํานักงาน

ปลัดฯ 

13 แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน

งานครัว 

จัดซื้อเครื่องตัดหญา ชนิดแบบขอแข็ง   

จํานวน  4  เครื่อง 

- 19,000 19,000 - - สํานักงาน

ปลัดฯ 

14 แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 

สํานักงาน 

จัดซื้อโตะหมูบูชา  จํานวน  2  ชุด - 17,000 - - - สํานักงาน

ปลัดฯ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

15 แผนงาน  

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 

สํานักงาน 

จัดซื้อโพเดียม  จํานวน  2  ตัว 

ป 2563 จํานวน 1  ตัว  

ป 2564 จํานวน 1  ตัว 

- - 15,000 15,000 - สํานักงาน

ปลัดฯ 

16 แผนงาน  

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 

สํานักงาน 

จัดซื้อตูเหล็ก  แบบ  2  บาน   

ป 2562 จํานวน 1  ตู 

ป 2563 จํานวน 2  ตู 

- - 5,500 11,000 - สํานักงาน

ปลัดฯ 

17 แผนงาน  

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน

งานครัว 

จัดซื้อตูนํ้ารอน นํ้าเย็น  พรอมเครื่องกรองนํ้า   

จํานวน  1  เครื่อง 

- - 30,000 - - สํานักงาน

ปลัดฯ 

18 แผนงาน  

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ 

และขนสง 

จัดซื้อรถยนตตรวจการณ  ปริมาตรกระบอกสูบ  ไมต่ํา

กวา  2,000  ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต  สูงสุดไมต่ํา

กวา  100 กิโลวัตต  เครื่องยนตเบนซิน   

แบบขับเคลื่อน  4  ลอจํานวน  1  คัน 

- - - 1,483,000 - สํานักงาน

ปลัดฯ 

19 แผนงาน  

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า  แบบหอยโขง  เครื่องยนตเบนซิน  

สูบนํ้าได  1,000  ลิตรตอนาที  ขนาด  5  แรงมา 

ป 2563 จํานวน  1  เครื่อง 

ป 2564 จํานวน  1  เครื่อง 

- - 9,100 9,100 - สํานักงาน

ปลัดฯ 

20 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 

 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา สง

เอกสารไดครั้งละ  20 แผน  จํานวน 1 เครื่อง 

- - 18,000 - - สํานักงาน

ปลัดฯ 

21 แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 

สํานักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ24,000 BTU  

(ทดแทนเครื่องเดิม)   จํานวน 3 เครื่อง 

- 97,200 - - - กองคลัง 

 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 แผนงาน

การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  (ขนาดจอไม

นอยกวา  19  น้ิว)  จํานวน 4 เครื่อง 

- 68,000 - - - กอง

การศึกษา 
23 แผนงาน

การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer)  

สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง 

- 6,300 -   กอง

การศึกษา 

24 แผนงาน

การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 

  จํานวน 4 เครื่อง 

- 10,000 -   กอง

การศึกษา 

25 แผนงาน

การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แบบ

สิทธ์ิการใชงานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ท่ีมี 

ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 4 ชุด 

- 15,200 - -  กอง

การศึกษา 

26 แผนงาน

การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  จํานวน 7 ชุด - 52,500 - -  กอง

การศึกษา 

27 แผนงานสังคม 

สงเคราะห 

 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 

ยานพาหนะและ

ขนสง 

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิล

แคบจํานวน 1 คัน 

- - 868,000 - - กอง

สวัสดิการ

สังคม 

28 แผนงานสังคม 

สงเคราะห 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน  2  เครื่อง 

 

- - 16,000 16,000 - กอง

สวัสดิการ

สังคม 

29 แผนงานสังคม 

สงเคราะห 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร  หรือ 

LED  สีจํานวน  1  เครื่อง 

- - 

 

15,000 - - กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

30 แผนงานสังคม 

สงเคราะห 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร    โนตบุก แบบ

สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ท่ีมี 

ลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย   จํานวน 2 ชุด 

- - 3,800 3,800 - กอง

สวัสดิการ

สังคม 

31 แผนงาน

การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้ออุปกรณกีฬา - - 350,000 350,000 350,000 กอง

การศึกษาฯ 

32 แผนงาน

การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้ออุปกรณสนามเด็กเลน - - 200,000 200,000 200,000 กอง

การศึกษาฯ 

33 แผนงาน

การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย - - 450,000 450,000 450,000 กอง

การศึกษาฯ 

รวม - 406,400 12,454,700 2,635,900 1,119,000  
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