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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 
 

เพื่อให้ ส ำนักปลัดเทศบำล/สภำ
เทศบำล/กองคลัง มีครภุัณฑ์ 
เครื่องใช้ส ำนักงำนท่ีทันสมัยใน
กำรให้บริกำรประชำชน 
 

จัดซื้อครภุัณฑส์ ำนักงำน 
และครภุณัฑ์อื่น ๆ ส ำหรับ
บริกำรประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
กองคลัง 

2 การศึกษา 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 
 

เพื่อให้งำนกำรศึกษำ/ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบำลของ
เทศบำล มีครุภณัฑ์ เครื่องใช้
ส ำนักงำนท่ีทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑส์ ำนักงำน 
และครภุณัฑ์อื่น ๆ ส ำหรับ
บริกำรประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
งำน

กำรศึกษำ 

3 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 
 

เพื่อให้ กองช่ำงของเทศบำลมี
ครุภณัฑ์ เครื่องใช้ส ำนักงำนท่ี
ทันสมัยในกำรให้บริกำร
ประชำชน 
 

จัดซื้อครภุัณฑส์ ำนักงำน 
และครภุณัฑ์อื่น ๆ ส ำหรับ
บริกำรประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่ำง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 
 

เพื่อให้กองสำธำรณสุข
ของเทศบำล มีครภุัณฑ์ 
เครื่องใช้ส ำนักงำนท่ี
ทันสมัยในกำรให้บริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
ส ำนักงำน และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอง
สำธำรณสุขฯ 

5 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 
 

เพื่อให้ งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยัของ
เทศบำลมคีรุภณัฑ์ 
เครื่องใช้ส ำนักงำนท่ี
ทันสมัยในกำรให้บริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
ส ำนักงำน และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 งำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
งำนบ้ำน
งำนครัว 
 

เพื่อให้เทศบำล มี
ครุภณัฑ์ งำนบ้ำนงำน
ครัวที่ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 
 

จัดซื้อครภุัณฑ์งำน
บ้ำนงำนครัว และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
กองคลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 การ   
ศึกษา 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์งำน
บ้ำนงำนครัว 
 

เพื่อให้งำนกำรศึกษำ/ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบำลของเทศบำล มี
ครุภณัฑ์ งำนบ้ำนงำนครัวที่
ทันสมัยในกำรให้บริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์งำน
บ้ำนงำนครัว และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
งำน

กำรศึกษำ 

8 การ   
ศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
กำรศึกษำ 

เพื่อให้งำนกำรศึกษำ/ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบำลของเทศบำล มี
ครุภณัฑ์ กำรศึกษำที่ทันสมัย
ในกำรให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
กำรศึกษำ และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
งำน

กำรศึกษำ 

9 บริหาร 
งานทั่วไป 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ยำนพำหนะ
และขนส่ง 
 

เพื่อให้ ส ำนักปลัดเทศบำล/
สภำเทศบำล/กองคลัง มี
ครุภณัฑ์ ยำนพำหนะและ
ขนส่งที่ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
ยำนพำหนะและ
ขนส่ง และครภุัณฑ์
อื่น ๆ ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส ำนักปลดั/
กองคลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 การ   
ศึกษา 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ยำนพำหนะ
และขนส่ง 
 

เพื่อให้ งำนกำรศึกษำ/ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบำลของเทศบำลมี
ครุภณัฑ์ ยำนพำหนะและ
ขนส่งที่ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง 

และครภุณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร

ประชำชน            

200,000 200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส ำนักปลดั/
งำน

กำรศึกษำ 

11 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ยำนพำหนะ
และขนส่ง 
 

เพื่อให้กองช่ำงของเทศบำล 
มีครุภณัฑ์ ยำนพำหนะและ
ขนส่งที่ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง 
และครภุณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่ำง 

12 สาธารณ 
สุข 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ยำนพำหนะ
และขนส่ง 
 

เพื่อให้กองสำธำรณสุขฯของ
เทศบำล มีครุภณัฑ์ 
ยำนพำหนะและขนส่งท่ี
ทันสมัยในกำรให้บริกำร
ประชำชน 
 

จัดซื้อครภุัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง 
และครภุณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองสำธำรณ 
สุขฯ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ยำนพำหนะและ
ขนส่ง 
 

เพื่อให้ งำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณ
ภัยของเทศบำลมี
ครุภณัฑ์ ยำนพำหนะ
และขนส่งที่ทันสมัย
ในกำรให้บริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
ยำนพำหนะและ

ขนส่ง และครภุัณฑ์
อื่น ๆ ส ำหรับบริกำร

ประชำชน            

200,000 200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 งำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย 

14 บริหาร งาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
กำรเกษตร 

เพื่อให้เทศบำล มี
ครุภณัฑ์ กำรเกษตร
ที่ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
กำรเกษตร และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั 

15 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้ำง เพื่อให้กองช่ำงของ
เทศบำล มีครุภณัฑ์ 
ก่อสร้ำงที่ทันสมัยใน
กำรให้บริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
ก่อสร้ำง และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่ำง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 บริหาร งาน
ทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทย ุ
 

เพื่อให้ ส ำนัก
ปลัดเทศบำล/สภำ
เทศบำล/กองคลัง มี
ครุภณัฑ์ ไฟฟ้ำและ
วิทยุที่ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้ำ
และวิทยุและครภุัณฑ์
อื่น ๆ ส ำหรับบริกำร
ประชำชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
กองคลัง 

17 การ   ศึกษา 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทย ุ

เพื่อให้งำนกำรศึกษำ/
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบำลของ
เทศบำล มีครุภณัฑ์ 
ไฟฟ้ำและวิทย ุ
ที่ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้ำ
และวิทยุ และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
งำน

กำรศึกษำ 

18 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทย ุ

เพื่อให้ กองช่ำงของ
เทศบำลมคีรุภณัฑ์ 
ไฟฟ้ำและวิทย ุ
ที่ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 
 

จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้ำ
และวิทยุและครภุัณฑ์
อื่น ๆ ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่ำง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทย ุ

เพื่อให้กอง
สำธำรณสุขของ
เทศบำล มีครุภณัฑ์ 
ไฟฟ้ำและวิทยุที่
ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้ำ
และวิทยุและ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอง
สำธำรณสุขฯ 

20 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทย ุ

เพื่อให้ งำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณ
ภัยของเทศบำลมี
ครุภณัฑ์ ไฟฟ้ำและ
วิทยุที่ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑไ์ฟฟ้ำ
และวิทยุและ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 งำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย 

21 บริหาร   
งานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณำ
และเผยแพร ่
 

เพื่อให้ ส ำนัก
ปลัดเทศบำล/สภำ
เทศบำล/กองคลัง มี
ครุภณัฑ์ โฆษณำและ
เผยแพร่ที่ทันสมัยใน
กำรให้บริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่
และครภุณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
กองคลัง 



274 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 การ     
ศึกษา 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณำ
และเผยแพร ่

เพื่อให้งำนกำรศึกษำ/
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบำลของ
เทศบำล มีครุภณัฑ์ 
โฆษณำและเผยแพร่ที่
ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่ 
และครภุณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
งำน

กำรศึกษำ 

23 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณำ
และเผยแพร ่

เพื่อให้ กองช่ำงของ
เทศบำลมคีรุภณัฑ์ 
โฆษณำและเผยแพร่ที่
ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 
 

จัดซื้อครภุัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่ 
และครภุณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่ำง 

24 สาธารณสุข  ครุภณัฑ์โฆษณำ
และเผยแพร ่

เพื่อให้กองสำธำรณสุข
ของเทศบำล มีครภุัณฑ์ 
โฆษณำและเผยแพร่ที่
ทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่ 
และครภุณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอง
สำธำรณสุขฯ 

 



275 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณำ
และเผยแพร ่
 

เพื่อให้ งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยัของ
เทศบำลมคีรุภณัฑ์ 
โฆษณำและเผยแพร่ที่
ทันสมัยในกำรให้บริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
โฆษณำและเผยแพร่ 
และครภุณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 งำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย 

26 บริหาร  
งานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
วิทยำศำสตร์
หรือกำรแพทย ์
 

เพื่อให้ ส ำนัก
ปลัดเทศบำล/สภำ
เทศบำล/กองคลัง มี
ครุภณัฑ์ วิทยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์ท่ีทันสมยั
ในกำรให้บริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
กองคลัง 

27 การ    
ศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
วิทยำศำสตร์
หรือกำรแพทย ์
 

เพื่อให้งำนกำรศึกษำ/
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบำลของ
เทศบำล มีครุภณัฑ์ 
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ที่ทันสมัยใน
กำรให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
งำน

กำรศึกษำ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
วิทยำศำสตร์
หรือ
กำรแพทย์ 
 

เพื่อให้ กองช่ำงของ
เทศบำลมคีรุภณัฑ์ 
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ที่ทันสมัยใน
กำรให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่ำง 

29 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
วิทยำศำสตร์
หรือ
กำรแพทย์ 
 

เพื่อให้กองสำธำรณสุข
ของเทศบำล มีครภุัณฑ์ 
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ที่ทันสมัยใน
กำรให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอง
สำธำรณสุขฯ 

30 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
วิทยำศำสตร์
หรือ
กำรแพทย์ 
 

เพื่อให้ งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยัของ
เทศบำลมคีรุภณัฑ์ 
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ที่ทันสมัยใน
กำรให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 งำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 บริหาร  
งานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้ ส ำนัก
ปลัดเทศบำล/สภำ
เทศบำล/กองคลัง มี
ครุภณัฑ์ คอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัยในกำรให้บริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
กองคลัง 

32 การ    
ศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้งำนกำรศึกษำ/
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบำลของ
เทศบำล มีครุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใน
กำรให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
งำน

กำรศึกษำ 

33 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้ กองช่ำงของ
เทศบำลมคีรุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใน
กำรให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่ำง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้กองสำธำรณสุข
ของเทศบำล มีครภุัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใน
กำรให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอง
สำธำรณสุขฯ 

35 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้ งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยัของ
เทศบำลมคีรุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใน
กำรให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 งำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย 

36 การ     
ศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์กีฬำ เพื่อให้งำนกำรศึกษำ/
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบำลของ
เทศบำล มีครุภณัฑ์ กีฬำ
ที่ทันสมัยในกำรให้บริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์กีฬำ
และครภุณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนักปลดั/
งำน

กำรศึกษำ 

 



279 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 
 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 สาธารณสุขฯ ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์กีฬำ เพื่อให้กองสำธำรณสุขฯ
ของเทศบำล มีครภุัณฑ์ 

กีฬำและเครื่องออก
ก ำลังกำยที่ทันสมัยใน

กำรให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์กีฬำ/
เครื่องออกก ำลัง
กำยและครุภณัฑ์อื่น 
ๆ ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            
 

- - 500,000 500,000 500,000 กอง
สำธำรณสุข
ฯ 

38 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ส ำรวจ 

เพื่อให้ กองช่ำงของ
เทศบำลมคีรุภณัฑ์ 
ส ำรวจท่ีทันสมัยในกำร
ให้บริกำรประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
ส ำรวจและครุภณัฑ์
อื่น ๆ ส ำหรับ
บริกำรประชำชน            

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่ำง 

39 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อให้ งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยัของ
เทศบำลมคีรุภณัฑ์ 
เครื่องดับเพลิงที่ทันสมัย
ในกำรให้บริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
เครื่องดับเพลิงและ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ส ำหรับบริกำร
ประชำชน            

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 งำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย 

รวม 7,900,000 7,900,000 11,800,000 11,800,000 11,800,000 - 

 


