
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลทา่ไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การพฒันาด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๖ การพฒันาประสิทธภิาพ การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 

-๑๕๖- 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. บริหารงานทั่วไป ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ต่อเติมอาคาร
เก็บพัสดุและ

ครุภัณฑ์ 

เพ่ือใช้ในการเก็บพัสดุ 
และครุภัณฑ์ต่างๆ ให ้
เกิดความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย และสะดวก
ต่อการปฏิบัติงาน 
 
 

อาคารจัดเก็บพัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ 
จ านวน ๑ หลัง 

๘๐๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๒. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ 
เพ่ือใช้ในส านักงาน 
 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ทั้งสี และขาว
ด า แบบ NETWORK จ านวน ๑ เครื่อง 
 

๑๒,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

๓. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เย็นใช้ใน
การรับรองหน่วยงาน 
และคณะศึกษาดูงาน 
 
 

ตู้เย็น ขนาด ๖.๔ คิว จ านวน ๒ เครื่อง ๑๔,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๘ 



 

-๑๕๗- 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ดับเพลิง 

เพ่ือจัดหาชุดดับเพลิง
เพ่ือส าหรับใช้ในการ
ดับเพลิงเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน 

ชุดดับเพลิง จ านวน  ๕ ชุด     
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑) เป็นชุดดับเพลิง 
๒) ชุดดับเพลิงแบ่งออกเป็น ชั้นนอก ชั้นกันน้ า
ระบายอากาศและฉนวนกันความร้อน ซับใน
สามารถถอดออกจากกันได้  ประกอบด้วยตัว
เสื้อ และกางเกง ติดแถบสะท้อนแสง มี
กระเป๋าด้านหน้าท่ีตัวเสื้อ 
๓) มีถุงมือกันความร้อน  
๔) มีหมวกที่มีกระจกหน้า  มาพร้อมผ้าคลุม
ต้นคอด้านหลัง 
๕) มีรองเท้าท่ีมีลักษณะดังน้ี 
   -  ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์  
   -  แผ่นฉนวนกันความร้อน   
   -  พ้ืนเสริมเหล็กทั้งแผ่น  
   -  พ้ืนส้นชนิดกันลื่น  
   -  มีหูจับ 
   -  แผ่นยางกันกระแทก     

๖) มีผ้าคลุมศีรษะตลอดถึงส่วนคอ ผ้าคลุม
ศีรษะ 

  หนาสองชั้น เย็บติดเป็นชั้นเดียว 
 

๑๐๐,๐๐๐ - - - งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

๕. การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ดับเพลิง 

เพ่ือจัดหาแผงกั้น
จราจร 

แผงกั้นจราจร จ านวน ๒๐ แผง 
 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑)  ผลิตจากวัสดุเหล็ก 
๒)  มีล้อเลื่อน ๔ ล้อ  
 

๓๐,๐๐๐ - - - งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 



 

 
-๑๕๘- 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖. บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บ
แฟ้มเอกสารและเพ่ือ
ป้องกันการสูญหาย
ของเอกสาร 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ ตู้ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑)  ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น  
๒)  มี ๒ บานพับ 
๓)  มี ๓ ลิ้นชัก 
 

๑๒,๔๐๐ - - - กองคลงั 

๗. บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาเพ่ือจัดหา
โต๊ะหน้าขาวส าหรับ 
ในการปฎิบัติงาน 

โต๊ะหน้าขาว จ านวน ๒ ตัว 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) หน้าโต๊ะผิวเคลือบโพเมก้า 
๒) หน้าโต๊ะท าจากไม้อัด 
๓) ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความร้อน 
๔) มีเหล็กคาดรับน้ าหนักหน้าโต๊ะ 
๕) ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม 
๖) ขาโต๊ะพับได้และมีปุ่มปรับระดับ 
 

๘,๐๐๐ - - - กองคลงั 

๘. สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ 
แบบฉีดหมึก (INJET 
PRINTER) เพ่ือใช้ใน
ส านักงาน 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (MULTIFUNCTION) 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๗,๙๐๐ - - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
๙. เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

อื่นๆ 
เพ่ือจัดหาเครื่องเลื่อย
โซ่ยนต์ ไม่ต่ ากว่า 
๕ แรงม้า จ านวน 
๒ เครื่อง เพ่ือใช้ใน 
การปรับปรงุภูมิทัศน์ 
  

เครื่องโซ่ยนต์เบนซิน ไม่ต่ ากว่า ๕ แรงม้า 
จ านวน ๒ เครื่อง 

๖๐,๐๐๐ - - - กองช่าง 



 

-๑๕๙- 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐. บริหารทั่วไป 
เก่ียวกับการศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดคร้อพนัน 

โต๊ะท างาน และเก้าอี้ท างาน ต าแหน่งครูผู้ดูแล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน 

๖,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 

๑๑. บริหารทั่วไป 
เก่ียวกับการศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้าน 
งานครัว 

เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกระต่าย
เต้น 

ตู้เย็น ขนาด ๕ คิว จ านวน ๑ เครื่อง ๗,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 

๑๒. การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ส าหรับลากพ่วง 
รถขุดขนาดเล็กในการ 
ซ่อมบ ารุงระบบ
ประปา 
 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. 
แบบมีช่องว่างหลังคนขับ  
จ านวน ๑ คัน  

๖๘๘,๐๐๐ - - - กองประปา 

๑๓. การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทยุ 

เพ่ือใช้ส าหรับ ผลิต
พลังงานไฟฟ้า และน า 
มาใช้ในบริเวณที่ไม่มี
ไฟฟ้า ส าหรับกรณี
ฉุกเฉิน 
 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓ กิโลวัตต์ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๒๙,๐๐๐ - - - กองประปา 

๑๔. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

เพ่ือรักษาและปกป้อง 
สาธารณสมบัติของ 
เทศบาลและเพ่ือลด 
การก่ออาชญากรรม 
และเหตุร้าย ภายใน
เขตเทศบาล 
 

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด พร้อมติดต้ังตัวบันทึก
ข้อมูล (CCTV)  

๖๐๐,๐๐๐ - - - งานประชา 
สัมพันธ์ 

รวม ๒,๓๗๔,๓๐๐ - - - - 



 
 

 


