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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน 

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบกิฟุต จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 9,400 
บาท 

9,400 9,400 9,400 9,400 ส านักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน 

เครื่องท าน  าร้อน-น  าเย็น แบบต่อทอ่ ขนาด 2 ก๊อก 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 26,000 บาท 

26,000 26,000 26,000 26,000 ส านักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วัตต์ จ านวน 10 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท 

75,000 75,000 75,000 75,000 ส านักปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ 
ขนาด 10 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
14,000 บาท 

14,000 14,000 14,000 14,000 ส านักปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ ลแคบ จ านวน 2 คัน คันละ 787,000 บาท 

1,574,000 1,574,000 1,574,000 1,574,000 ส านักปลัด, 
กองคลัง 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน คัน
ละ 51,000 บาท 

51,000 51,000 51,000 51,000 ส านักปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ รถยนต์ตรวจการณ์ 4 ประต ูจ านวน 1 คัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และตรวจตราความปลอดภยั
ในต าบล 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จ านวน 4 คัน คัน
ละ 77,000 บาท 

308,000 308,000 308,000 308,000 ส านักปลัด 

           

แบบ ผ.08 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. เพื่อเปลี่ยนเครื่องปรับ 
อากาศ ที่มีอายุการใช้งานมา
นานกวา่ 10 ปี 
2. เพื่อให้บริการและอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน
ที่เข้ามาติดต่อประสานงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง           
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 
4 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท 

84,000 84,000 84,000 84,000 ส านักปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จ านวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท 

30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และสี) 
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีจ านวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 120,000 บาท 

120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครั งละ 20 แผ่น 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 32,000 บาท 

32,000 32,000 32,000 32,000 ส านักปลัด 

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมอืโยก จ านวน 
1 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท 

18,000 18,000 18,000 18,000 ส านักปลัด 

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของ
เทศบาลและบริการ
ประชาชน 

พัดลมไอเย็น จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000 
บาท 

60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลัด 

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของ
เทศบาลและบริการ
ประชาชน 

พัดลมตั งพื น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ ว จ านวน 5 
ตัว ตัวละ 4,000 บาท 

20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

โต๊ะท างานเหล็กพรอ้มกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 
ฟุต จ านวน 5 ตัว ตวัละ 6,000 บาท 

30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เก้าอี ส านักงาน จ านวน 5 ตัว ตัวละ 3,300 บาท 16,500 16,500 16,500 16,500 ส านักปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ ว มีโตะ๊แท่นบูชา 9 ชิ น 
จ านวน 1 ชุด ชุดละ 8,500 บาท 

8,500 8,500 8,500 8,500 ส านักปลัด 

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ท าความสะอาดใน
ส านักงาน 

เครื่องขัดพื น จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 20,000 
บาท 

20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้กักเก็บน  า และเตรียม
ความพร้อมในสถานการณ์
ภัยแล้ง 

ถังน  าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1,500 ลิตร จ านวน 10 ใบ ใบละ 7,500 บาท 

75,000 75,000 75,000 75,000 ส านักปลัด 

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้กักเก็บน  า และเตรียม
ความพร้อมในสถานการณ์
ภัยแล้ง 

ขาตั งส าหรับถังน  าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 
ลิตร และก๊อกน  า ขนาด ¾ นิ ว พร้อมตดิตั ง จ านวน 
10 ชุด ชุดละ 2,800 บาท 

28,000 28,000 28,000 28,000 ส านักปลัด 

22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา                   
สาธารณภยั 

รถบรรทุกน  าอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักปลัด 

23 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา                   
สาธารณภยั 

เล่ือยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 3 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 40,000 บาท 

40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด 

24 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา                   
สาธารณภยั 

ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จ านวน 4 ชุด ชุดละ 
25,000 บาท 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา                   
สาธารณภยั 

เครื่องช่วยหายใจ SCBA จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
95,000 บาท 

95,000 95,000 95,000 95,000 ส านักปลัด 

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา                   
สาธารณภยั 

สายส่งน  าดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์สเีหลือง 
ขนาด 1.5 นิ ว ความยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ 
สวมเร็วชนิดทองเหลือง จ านวน 4 เส้น เส้นละ 
11,000 บาท 

44,000 44,000 44,000 44,000 ส านักปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทา                   
สาธารณภยั 

สายส่งน  าดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์สเีหลือง 
ขนาด 2.5 นิ ว ความยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ 
สวมเร็วชนิดทองเหลือง จ านวน 4 เส้น เส้นละ 
11,800 บาท 

47,200 47,200 47,200 47,200 ส านักปลัด 

28 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ส าหรับเก็บขนกิ่งไม้ รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเททา้ย จ านวน 1 
คัน 

1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 ส านักปลัด 

29 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ ์

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล แบบถอดเปลี่ยน
เลนส์ พร้อมเลนส์ส าหรับเปลี่ยน ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 17 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ชุด 

70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด 

30 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ ์

กล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิตอล บันทึกภาพ Full HD 
พร้อมอุปกรณ์และขาตั ง จ านวน 1 ชุด 

70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด 

31 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน 

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ ว 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท 

16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด 

32 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เครือ่ง เครื่องละ 
39,000 บาท 

39,000 39,000 39,000 39,000 ส านักปลัด 

33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว) จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
16,000 บาท 

48,000 48,000 48,000 48,000 ส านักปลัด 
 

34 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 
จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,700 บาท 

23,100 23,100 23,100 23,100 ส านักปลัด 
 

35 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เครื่อง 
เครื่องละ 5,800 บาท  
 

17,400 17,400 17,400 17,400 ส านักปลัด 
 



362 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

โต๊ะโฟเมกา้ จ านวน 20 ตวั 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

37 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เก้าอี พลาสตกิ จ านวน 100 ตวั 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด 

38 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เก้าอี บุนวม จ านวน 50 ตัว 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 

39 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล 

ไมค์คอนแดนเซอร์ จ านวน 2 ชุด 5,600 5,600 5,600 5,600 ส านักปลัด 

40 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล 

ไมค์ลอย จ านวน 2 ชุด 13,600 13,600 13,600 13,600 ส านักปลัด 

41 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล 

สายไมค์ จ านวน 4 เส้น  3,800 3,800 3,800 3,800 ส านักปลัด 

42 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล 

ขาตั งไมค์แบบยืนพื น จ านวน 2 ชุด 1,600 1,600 1,600 1,600 ส านักปลัด 

43 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล 

ขาตั งล าโพง จ านวน 2 ชุด 1,500 1,500 1,500 1,500 ส านักปลัด 

44 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล 

ล าโพง จ านวน 1 ชุด 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 

45 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อซ่อมแซมรถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการให้มีความ
เหมาะสม และรองรับการ
ต้อนรับหน่วยงานตา่งๆ 

ชุดเครื่องเสียงรถตู้ ชุดเธียเตอร์ จ านวน 1 ชุด 36,500 36,500 36,500 36,500 ส านักปลัด 

46 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อซ่อมแซมรถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการให้มีความ
เหมาะสม และรองรับการ
ต้อนรับหน่วยงานตา่งๆ 
 

เบาะปรับเอนนอน 9 ที่นั่ง แบบคิงไซส์ รถตู้ จ านวน 
1 ชุด 

47,000 47,000 47,000 47,000 ส านักปลัด 



363 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อซ่อมแซมรถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการให้มีความ
เหมาะสม และรองรับการ
ต้อนรับหน่วยงานตา่งๆ 

ชุดหนังหุ้มเบาะรถตู้หน้าห้องคนขับ จ านวน 1 ชุด 4,200 4,200 4,200 4,200 ส านักปลัด 

48 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อซ่อมแซมรถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการให้มีความ
เหมาะสม และรองรับการ
ต้อนรับหน่วยงานตา่งๆ 

ชุดปูพื นรถตู้ด้วยไม้อัดและดูราฟอร์ จ านวน 1 ชุด 7,500 7,500 7,500 7,500 ส านักปลัด 

49 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อซ่อมแซมรถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการให้มีความ
เหมาะสม และรองรับการ
ต้อนรับหน่วยงานตา่งๆ 

หุ้มแผงข้างคิ วโครเมี่ยม 5 แผง จ านวน 1 ชุด 5,900 5,900 5,900 5,900 ส านักปลัด 

50 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อซ่อมแซมรถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการให้มีความ
เหมาะสม และรองรับการ
ต้อนรับหน่วยงานตา่งๆ 

บุภายในรถตู้ตามขอบรอบตัวถัง จ านวน 1 ชุด 4,900 4,900 4,900 4,900 ส านักปลัด 

51 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อซ่อมแซมรถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการให้มีความ
เหมาะสม และรองรับการ
ต้อนรับหน่วยงานตา่งๆ 

บุพียูประตูบานเล่ือนรถตู้ และประตูท้ายบานสวิงรถ
ตู้ รวม 2 ชุด 

3,600 3,600 3,600 3,600 ส านักปลัด 

52 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

โต๊ะท างานเหล็กพรอ้มกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 
ฟุต จ านวน 5 ตัว ตวัละ 6,000 บาท 

30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง 

53 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เก้าอี ส านักงาน จ านวน 5 ตัว ตัวละ 3,300 บาท 16,500 16,500 16,500 16,500 กองคลัง 
 

54 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว) จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
16,000 บาท 

48,000 48,000 48,000 48,000 กองคลัง 
 



364 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

55 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 
จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,700 บาท 

23,100 23,100 23,100 23,100 กองคลัง 
 

56 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เครื่อง 
เครื่องละ 5,800 บาท  

17,400 17,400 17,400 17,400 กองคลัง 
 

57 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

โต๊ะท างานเหล็กพรอ้มกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 
ฟุต จ านวน 5 ตัว ตวัละ 6,000 บาท 

30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

58 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เก้าอี ส านักงาน จ านวน 5 ตัว ตัวละ 3,300 บาท 16,500 16,500 16,500 16,500 กองช่าง 
 

59 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว) จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
16,000 บาท 

16,000 16,000 16,000 16,000 กองช่าง 
 

60 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,700 บาท 

7,700 7,700 7,700 7,700 กองช่าง 
 

61 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 5,800 บาท  

5,800 5,800 5,800 5,800 กองช่าง 
 

62 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จ านวน 2 ตัว 

18,000 18,000 18,000 18,000 กองช่าง 

63 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ วิทยุสื่อสาร ขนาด 5 วัตต์ ขึ นไป จ านวน 10 เครื่อง 75,000 75,000 75,000 75,000 กองช่าง 

64 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ รถดั มเปอร์ ติดโม่ เครื่องยนต์ดีเซล รุ่นโฟร์ วีล 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ จ านวน 1 คัน 

270,000 270,000 270,000 270,000 กองช่าง 

65 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน 51,000 51,000 51,000 51,000 กองช่าง 

66 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เครื่องเจาะทดสอบความหนาคอนกรีต ขนาดไม่น้อย
กว่า 3,500 วัตต์ หวัเจาะ 2 นิ ว 1 อัน หัวเจาะ 4 
นิ ว 1 อัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 



365 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ กงไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ ว 
จ านวน 1 ตัว 

5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง 

68 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ รถตักหน้าขุดหลัง ขบัเคลื่อน 4 ล้อ จ านวน 1 คัน 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 กองช่าง 

69 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เครื่องยิงตะปูไฟฟ้าไร้สาย แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกวา่ 
14 โวลต ์จ านวน 1 เครื่อง 

5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง 

70 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อติดตั งในอาคารสถานี
อนามัยที่จะปรับปรุงให้เป็น
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ต าบลสุเทพ 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง           
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 9,000 บทีียู จ านวน 
3 เครื่อง เครื่องละ 13,000 บาท 

39,000 39,000 39,000 39,000 กองสาธารณสุขฯ 

71 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อติดตั งในอาคารสถานี
อนามัยที่จะปรับปรุงให้เป็น
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ต าบลสุเทพ 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง           
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 
2 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท 

34,000 34,000 34,000 34,000 กองสาธารณสุขฯ 

72 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อติดตั งในอาคารสถานี
อนามัยที่จะปรับปรุงให้เป็น
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ต าบลสุเทพ 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง           
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 
7 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท 

147,000 147,000 147,000 147,000 กองสาธารณสุขฯ 

73 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อติดตั งในอาคารสถานี
อนามัยที่จะปรับปรุงให้เป็น
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ต าบลสุเทพ 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง           
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 
1 เครื่อง เครื่องละ 28,000 บาท 

28,000 28,000 28,000 28,000 กองสาธารณสุขฯ 

74 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

โต๊ะท างานเหล็กพรอ้มกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 
ฟุต จ านวน 5 ตัว ตวัละ 6,000 บาท 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุขฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

75 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เก้าอี ส านักงาน จ านวน 5 ตัว ตัวละ 3,300 บาท 16,500 16,500 16,500 16,500 กองสาธารณสุขฯ 

76 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว) จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
16,000 บาท 

48,000 48,000 48,000 48,000 กองสาธารณสุขฯ 

77 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 
จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,700 บาท 

23,100 23,100 23,100 23,100 กองสาธารณสุขฯ 

78 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เครื่อง 
เครื่องละ 5,800 บาท  

17,400 17,400 17,400 17,400 กองสาธารณสุขฯ 

79 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 3 จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
36,000 บาท 

72,000 72,000 72,000 72,000 ส านักปลัด, 
กองคลัง 

 
80 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ

และบริการประชาชน 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด าชนิด 
Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จ านวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท 

15,000 15,000 15,000 15,000 กองคลัง 
 

81 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อใช้ส าหรับจัดกจิกรรม
นอกสถานที ่

จัดซื อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสวัสดิการฯ 

82 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับ
เก็บภาพกิจกรรม/โครงการ 

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล แบบถอดเปลี่ยน
เลนส์ พร้อมเลนส์ส าหรับเปลี่ยน ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 17 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ชุด 

70,000 70,000 70,000 70,000 กองสวัสดิการฯ 

83 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับ
จัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
อบรม/ประชุม 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เครือ่ง เครื่องละ 
39,000 บาท 

39,000 39,000 39,000 39,000 กองสวัสดิการฯ 

84 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว) จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
16,000 บาท 

16,000 16,000 16,000 16,000 กองสวัสดิการฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

85 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

จัดซื อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 7    
จ านวน 1 ตัว 

18,100 18,100 18,100 18,100 กองสวัสดิการฯ 

86 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับ
งานส านักงาน 

จัดซื อเก้าอี ท างาน ระดับ 7 จ านวน 1 ตัว 4,000 4,000 4,000 4,000 กองสวัสดิการฯ 

87 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับ
จัดกิจกรรมนอกสถานที ่

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ ว 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

30,000 30,000 30,000 30,000 กองสวัสดิการฯ 

88 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับ
จัดกิจกรรมนอกสถานที ่

จัดซื อเครื่องเล่น DVD 
จ านวน 1 เครื่อง (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

5,000 5,000 5,000 5,000 กองสวัสดิการฯ 

89 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับใช้
ออกจัดกิจกรรม/โครงการ 
นอกสถานที่และจ่ายเบี ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ ลแคบ จ านวน 2 คัน คันละ 787,000 บาท 

787,000 787,000 787,000 787,000 กองสวัสดิการฯ 

90 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับส่ง
เอกสาร/หนังสือ แก่ผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการสตรี 
ชมรมผู้สูงอายุ  

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน คัน
ละ 51,000 บาท 

51,000 51,000 51,000 51,000 กองสวัสดิการฯ 

91 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จ านวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท 

30,000 30,000 30,000 30,000 กองสวัสดิการฯ 

92 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับ
งานส านักงาน 

จัดซื อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 
เครื่อง 

14,000 14,000 14,000 14,000 กองสวัสดิการฯ 

93 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 
จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,700 บาท 

7,700 7,700 7,700 7,700 กองสวัสดิการฯ 

94 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับให้
คนงานจ้างเหมารายวัน 
(คนงานเต้นท์) 

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบกิฟุต จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 9,400 
บาท 

9,400 9,400 9,400 9,400 กองสวัสดิการฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

95 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับ
งานส านักงาน 

จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จ านวน 2 ตู ้
 

7,000 7,000 7,000 7,000 กองสวัสดิการฯ 

96 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับ
งานส านักงาน 

จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารสูง 2 บาน จ านวน 2 ตู ้ตู้
ละ 5,500 บาท 

11,000 11,000 11,000 11,000 กองสวัสดิการฯ 

97 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 5,800 บาท  

29,000 29,000 29,000 29,000 กองสวัสดิการฯ 

98 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รับ-ส่งเด็กนักเรียนให้ได้
มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยสูงสุด 

รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน 
คันละ 1,214,000 บาท 

1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,214,000 กองการศึกษา 
(ฝ่ายบริหาร
การศึกษา) 

99 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

โต๊ะท างานเหล็กพรอ้มกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 
ฟุต จ านวน 2 ตัว ตวัละ 6,000 บาท 

12,000 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา
(ฝ่ายบริหาร

การศึกษา) และ
ศพด.ทั ง ๓ แห่ง 

100 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

เก้าอี ส านักงาน จ านวน 2 ตัว ตัวละ 3,300 บาท 6,600 6,600 6,600 6,600 กองการศึกษา
(ฝ่ายบริหาร

การศึกษา) และ
ศพด.ทั ง ๓ แห่ง 

101 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว) จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
16,000 บาท 

48,000 48,000 48,000 48,000 กองการศึกษา
(ฝ่ายบริหาร

การศึกษา) และ
ศพด.ทั ง ๓ แห่ง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

102 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 
จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,700 บาท 

23,100 23,100 23,100 23,100 กองการศึกษา
(ฝ่ายบริหาร

การศึกษา) และ
ศพด.ทั ง ๓ แห่ง 

103 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เครื่อง 
เครื่องละ 5,800 บาท  
 

17,400 17,400 17,400 17,400 กองการศึกษา
(ฝ่ายบริหาร

การศึกษา) และ
ศพด.ทั ง ๓ แห่ง 

104 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง จ านวน ๑ เครื่อง เครื่องละ   
9,500 บาท 

9,500 9,500 9,500 9,500 กองการศึกษา
(ฝ่ายบริหาร

การศึกษา) และ
ศพด.ทั ง ๓ แห่ง 

105 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 

โต๊ะท างานเหล็กพรอ้มกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 
ฟุต จ านวน 2 ตัว ตวัละ 6,000 บาท 

12,000 12,000 12,000 12,000 ศพด.ทต.สุเทพ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

106 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

เก้าอี ส านักงาน จ านวน 2 ตัว ตัวละ 3,300 บาท 6,600 6,600 6,600 6,600 ศพด.ทต.สุเทพ 

107 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

ตูเ้หล็กเก็บของ ๔ ชั น ขนาด ๔๗๐*๖๒๐*๑๓๒๐ 
จ านวน ๕ ตู้ ราคาตู้ละ ๓,๒๐๐ บาท 

16,000 16,000 16,000 16,000 ศพด.ทต.สุเทพ 

108 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ จ านวน ๒ ตัว ราคาตัวละ 
๑,๕๐๐ บาท 

3,000 3,000 3,000 3,000 ศพด.ทต.สุเทพ 

109 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 

จัดซื อเครื่องเล่น DVD จ านวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ ๔,๐๐๐ บาท 

16,000 16,000 16,000 16,000 ศพด.ทต.สุเทพ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

110 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

เครื่องเล่น VCD พร้อมชุดล าโพง จ านวน 2 ชุด 
ราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท 

10,000 10,000 10,000 10,000 ศพด.บ้านดอย             
สุเทพ, ศพด.บ้าน

ดอยปุย 

111 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ ว 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท 

16,000 16,000 16,000 16,000 ศพด.บ้านดอย             
สุเทพ 

112 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว) จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
16,000 บาท 

16,000 16,000 16,000 16,000 ศพด.บ้านดอย 
สุเทพ 

113 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,700 บาท 

7,700 7,700 7,700 7,700 ศพด.บ้านดอย 
สุเทพ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

114 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

เครื่องท าน  าร้อน-น  าเย็น แบบต่อทอ่ ขนาด 2 ก๊อก 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 26,000 บาท 

26,000 26,000 26,000 26,000 ศพด.ทต.สุเทพ 

115 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

เครื่องท าน  าอุ่น ขนาด ๔,๕๐๐ บาท หวัฝักบัว
สามารถปรับน  าได้ จ านวน ๑ เครื่อง 

7,000 7,000 7,000 7,000 ศพด.บ้านดอย 
สุเทพ 

116 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อให้กองการศึกษา และ
ศพด. ทั ง 3 แห่ง มีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อ
ความต้องการในการใช้งาน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการปฏบิัติงาน 

เตียงนอนอนามัยส าหรับเด็ก จ านวน ๗๐ อัน อันละ 
1,650 บาท 

115,500 115,500 115,500 115,500 ศพด.บ้านดอย             
สุเทพ, ศพด.บ้าน

ดอยปุย 

117 การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว) จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
16,000 บาท 

16,000 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษา 

118 การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,700 บาท 

7,700 7,700 7,700 7,700 กองการศึกษา 

119 การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อใช้ในสนามกีฬาเทศบาล
ต าบลสุเทพ 

เสาวอลเลย์บอลแบบเคลื่อนย้ายได้ จ านวน 1 คู่ 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

120 การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

โต๊ะท างานเหล็กพรอ้มกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 
ฟุต จ านวน 1 ตัว ตวัละ 6,000 บาท 

6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา 

121 การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
และบริการประชาชน 

เก้าอี ส านักงาน จ านวน 1 ตัว ตัวละ 3,300 บาท 3,300 3,300 3,300 3,300 กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 


