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บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส านักปลัด ครุภัณฑ์ โปรเจคเตอร์   โปรเจคเตอร์(เคร่ือง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์) ขนาด 
3,000 ANSI 
Lumens 
จ านวน 1 เคร่ือง 

33,000 
 

33,000 33,000 33,000 ส านักปลัด 

2 ส านักปลัด ครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร ชนิด
เหล็ก 4 ลิ้นชัก มอก.  

7,900 7,900 7,900 7,900 ส านักปลัด 

3 กองคลัง ครุภัณฑ์ เก้าอี้นั่งท างาน ปฏิบัติงานกองคลัง เก้าอี้นั่งท างาน ระดบั 
1-3 จ านวน 3 ตวั 

3,600 3,600 3,600 3,600 กองคลัง 

4 กองคลัง ครุภัณฑ์ เก้าอี้นั่งท างาน ปฏิบัติงานกองคลัง เก้าอี้นั่งท างาน ระดบั 
7-8 จ านวน 1 ตวั 

4,900 4,900 4,900 4,900 กองคลัง 

5 กองคลัง ครุภัณฑ์ เครื่องแสกน
เนอร์ 

ปฏิบัติงานกองคลัง เครื่องแสกนเนอร์ 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง 

ผ 08 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 กองคลัง ครุภัณฑ์ โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติงานกองคลัง โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ตัว 

1,500 1,500 1,500 1,500 กองคลัง 

7 กองช่าง ครุภณัฑ์ ตู้เก็บเอกสาร เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 
บาน  4 ชั้น (มอก.) 
จ านวน 1 หลัง 

5,500 5,500 5,500 5,500 กองช่าง 

8 กองช่าง ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED 

ปฏิบัติงานในกองช่าง เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED จ านวน 
1 เคร่ือง 

3,300 3,300 3,300 3,300 กองช่าง 

9 กองช่าง ครุภัณฑ์ เก้าอี้นั่งท างาน ปฏิบัติงานในกองช่าง เก้าอี้นั่งท างาน ระดบั 
1-3 จ านวน 5 ตวั 

6,000 6,000 6,000 6,000 กองช่าง 

10 กองช่าง ครุภัณฑ์ โต๊ะท างาน ปฏิบัติงานในกองช่าง โต๊ะท างาน ระดบั 1-3 
จ านวน 2 ตัว 

7,000 7,000 7,000 7,000 กองช่าง 

11 กองช่าง ครุภัณฑ์ เครื่องส ารองไฟ ปฏิบัติงานในกองช่าง เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 2 ตัว 

6,400 6,400 6,400 6,400 กองช่าง 

12 กองช่าง ครุภัณฑ์ เก้าอี้นั่งท างาน ปฏิบัติงานในกองช่าง เก้าอี้นั่งท างาน ระดบั 
7-8 จ านวน 1 ตวั 

4,900 4,900 4,900 4,900 กองช่าง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 การศกึษา ครุภัณฑ์ พัดลมติดผนัง เพื่อติดตั้งให้กับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้าง
ถ่อ  

พัดลมขนาดใบพัด 16 
นิ้ว  จ านวน  30 ตัว 
ๆละ 2,000 บาท 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

กองการศึกษา 
(ศพด. สร้างถ่อ) 

14 ส านักปลัด ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน 

คอมพิวเตอร์ชนิดตั้ง
โต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง 

- 22,000 22,000 22,000 ส านักปลัด 

15 กองคลัง ครุภัณฑ์ โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติงานกองคลัง โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ตัว 

- 1,500 1,500 1,500 กองคลัง 

16 กองคลัง ครุภัณฑ์ ชั้นวางแฟ้ม
เอกสาร 

เก็บเอกสาร ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 
ชนิด 20 ช่อง จ านวน 
2 หลัง 

- 9,800 9,800 9,800 กองคลัง 

17 กองคลัง ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ชนิดพกพา
(โน้ตบุ๊ค) 

ปฏิบัติงานกองคลัง คอมพิวเตอร์ชนิด
พกพา (โน้ตบุ๊ค) 
จ านวน 1 เคร่ือง 

- 21,000 21,000 21,000 กองคลัง 

18 กองคลัง ครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 
บาน  4 ชั้น (มอก.) 
จ านวน 1 หลัง 

- 11,000 11,000 11,000 กองคลัง 

19 กองคลัง ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานกองคลัง คอมพิวเตอร์ชนิดตั้ง
โต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง 

- 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 กองคลัง ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED 

ปฏบิัติงานกองคลัง เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED จ านวน 
1 เคร่ือง 

- 3,300 3,300 3,300 กองคลัง 

21 กองคลัง ครุภัณฑ์ เครื่องส ารองไฟ ปฏิบัติงานกองคลัง เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จ านวน 6 ตัว 

- 19,200 19,200 19,200 กองคลัง 

22 กองคลัง ครุภัณฑ์ เก้าอี้นั่งท างาน ปฏบิัติงานกองคลัง เก้าอี้นั่งท างาน ระดบั 
1-3 จ านวน 5 ตวั 

- 7,500 7,500 7,500 กองคลัง 

23 กองคลัง ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิด
สี 

ปฏิบัติงานกองคลัง เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED สี แบบ 
Network จ านวน 1 
เครื่อง 

- 12,000 12,000 12,000 กองคลัง 

24 กองคลัง ครุภัณฑ์ โต๊ะท างาน ปฏิบัติงานกองคลัง โต๊ะท างาน ระดบั 1-3 
จ านวน 2 ตัว 

- 7,000 7,000 7,000 กองคลัง 

25 กองช่าง ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานในกองช่าง คอมพิวเตอร์ชนิดตั้ง
โต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง 

- 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 

26 กองช่าง ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิด
สี 

ปฏิบัติงานในกองช่าง เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ LED สี แบบ 
Network จ านวน 1 
เครื่อง 

- 12,000 12,000 12,000 กองช่าง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 การศึกษา ครุภัณฑ์ โต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้  

เพื่อใช้นั่งท างานส าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก   

โต๊ะและเก้าอี้ท างาน  
ระดับ 1-3  จ านวน 3 
ชุด  

- 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา 
(ศดว.โนนแคน) 
(ศพด.ค าน้อย) 
(ศพด.นาคู) 

28 การศึกษา ครุภัณฑ์ โต๊ะ
คอมพิวเตอร์  

เพื่อใช้ส าหรับเป็นโตะ๊ในการ
พิมพ์งาน เอกสาร สื่อการ
เรียน การสอน   

โต๊ะคอมพิวเตอร์   
จ านวน  1  ชุด 

- 1,900 1,900 1,900 กองการศึกษา 
(ศดว.โนนแคน) 

29 การศึกษา ครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อใช้ส าหรับเก็บเอกสาร  
สื่อการเรียน การสอน วัสดุ
อุปกรณ ์
 

ตู้เล็ก 2 บาน  จ านวน  
1  หลัง 

- 5,500 5,500 5,500 กองการศึกษา 
(ศพด.หนองไหล) 

30 การศึกษา ครุภัณฑ์ เก้าอี้เด็ก ใช้ส าหรับนัง่เรียน ท า
กิจกรรมการเรียนการสอน 

เก้าอี้เด็ก  จ านวน  
15  ตัว 

- 5,250 5,250 5,250 กองการศึกษา 
(ศพด.หนองไหล) 

31 การศึกษา ครุภัณฑ์ ชุดล าโพงช่วย
สอน 

เพื่อใช้ประกอบในการจัดการ
เรียนการสอน 

ชุดล าโพงช่วยสอน  
3  ชุด 

- 42,000 42,000 42,000 กองการศึกษา 
(ศพด.นาคู) 

(ศพด.ค าน้อย) 
(ศดว.ค าข่า) 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 การศึกษา ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นซีดี เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นซีดี 1 ชุด - 2,500 2,500 2,500 กองการศึกษา 
(ศพด.นาคู) 

รวม 32  โครงการ - - - - 164,000 406,450 406,450 406,450 - 

 

     

 


