
แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 เพื่อใหมี

เครื่องมือในการ

ปฎิบัติงาน

 คอมพิวเตอรโนตบุค 

สําหรับงานขอมูล

สารสนเทศ

(E-PAN)และ

(E-LAAS)(ตาม

มาตรฐาน กระทรวง

ไอซีที ปลาสุด

        19,000                 -                   -                   -   สํานักปลัด

2 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 เพื่อใหมี

เครื่องมือในการ

ปฎิบัติงาน

 คอมพิวเตอรสํานักงาน

(ตามมาตรฐาน 

กระทรวงไอซีที ปลาสุด

        14,000         14,000         14,000         14,000 สํานักปลัด

3 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

 เพื่อใหมี

เครื่องมือในการ

ปฎิบัติงาน

 ตูเอกสารบานเลื่อน 

(ไมมีราคาในมาตรฐาน

ครุภัณฑ อิงราคาตาม

ทองตลาด)

          6,000                 -                   -                   -   สํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู
งบประมาณและที่ผามา



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู
งบประมาณและที่ผามา

4 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

 เพื่อใหมี

เครื่องมือในการ

ปฎิบัติงาน

 โตะทํางานพรอมเกาอี้

ระดับ 3-6)(ไมมีราคา

ในมาตรฐานครุภัณฑ 

อิงราคาตามทองตลาด)

          6,000                 -                   -                   -   สํานักปลัด

5 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

 เพื่อใหมี

เครื่องมือในการ

ปฎิบัติงาน

 ปริ้นเตอรเลเซอร 

(ตามมาตรฐาน 

กระทรวงไอซีที ปลาสุด

        26,000         26,000         26,000         26,000 สํานักปลัด

6 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใหมีตูจัดเก็บ

เอกสาร

 ตูเก็บเอกสารแบบทรง

สูง(ไมมีราคาใน

มาตรฐานครุภัณฑ อิง

ราคาตามทองตลาด)

          6,000                 -                   -                   -   กองคลัง

7 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใหมีตูจัดเก็บ

เอกสาร

 ตูเก็บเอกสารแบบทรง

สูงจํานวน 1 หลัง(ไมมี

ราคาในมาตรฐาน

ครุภัณฑ อิงราคาตาม

ทองตลาด)

          6,000                 -                   -                   -   กองคลัง



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู
งบประมาณและที่ผามา

8 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใหมีตูจัดเก็บ

เอกสาร

ตูเก็บเอกสารทรงสูง 

ลักษณะบานเปดทรงสูง

 จํานวน 3 หลัง  (ไมมี

ราคาในมาตรฐาน

ครุภัณฑ อิงราคาตาม

ทองตลาด)

18,000                 -                   -                   -   กองการศึกษา ฯ

9 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใหมีตูจัดเก็บ

เอกสาร

ตูเก็บเอกสารกระจก

ทรงเตี้ย  จํานวน 3 

หลัง ๆ ละ 5,500.-  

บาท (ไมมีราคาใน

มาตรฐานครุภัณฑ อิง

ราคาตามทองตลาด)

16,500                 -                   -                   -   กองการศึกษา ฯ



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู
งบประมาณและที่ผามา

10 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อใหการ

ทํางานมีความ

สะดวกรวดเร็ว

เครื่องพิมพชนิด

เลเซอรหรือชนิด LED 

สี แบบ Network  

จํานวน  1 เครื่อง 

(ราคาตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร  ณ 

กระทรวง ICT ลาสุด)

12,000                 -                   -                   -   กองการศึกษา ฯ

11 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อใหการ

ทํางานมีความ

สะดวกรวดเร็ว

เครื่องพิมพ 

Multifunction หรือ

ชนิด LED สี จํานวน  1

 เครื่อง (ราคาตาม

เกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 ณ กระทรวง ICT ลาสุด

17,000                 -                   -                   -   กองการศึกษา ฯ



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู
งบประมาณและที่ผามา

12 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ วัสดุสํานักงาน เพื่อใหมีพัดลม

เพียงพอสําหรับ

เด็ก ศพด.

พัดลมอุตสาหกรรมตั้ง

พื้น  หนากวางขนาด 

24 นิ้ว ชนิดขาตั้ง 3 

ขา  จํานวน  6  ตัว ๆ 

ละ 3,500.- บาท(ไมมี

ราคาในมาตรฐาน

ครุภัณฑ อิงราคาตาม

ทองตลาด)

21,000                 -                   -                   -   กองการศึกษา ฯ

13 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน

เพื่อใหเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีที่

วางรองเทาที่

เพียงพอ

ชั้นวางรองเทา 5 ชั้น 

ผลิตจากพลาสติก 

ขนาด 30 X 47 X 86

 cm. จํานวน  1  อัน ๆ

 ละ 1,500.-  บาท  

(ไมมีราคาในมาตรฐาน

ครุภัณฑ อิงราคาตาม

ทองตลาด)

1,500                 -                   -                   -   กองการศึกษา ฯ



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู
งบประมาณและที่ผามา

14 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

การศึกษา

เพื่อ ศพด.มีชั้น

วางหนังสือที่เปน

ระเบียบเรียบรอย

ชั้นวางหนังสือผลิตจาก

ไม ปาติเกิลบอรด 

ขนาดกวาง 70 ซม. สูง

 60 ซม. หนา 37 ซม.

 ชั้นวางหนังสือ มีชอง

ใสหนังสือกวาง 1 นิ้ว

ครึ่ง 5 ชั้น และ

โครงสรางไม MDF พน

สี nontoxic จํานวน  

1  อัน ๆ ละ 2,000 

บาท (ไมมีราคาใน

มาตรฐานครุภัณฑ อิง

ราคาตามทองตลาด)

2,000                 -                   -                   -   กองการศึกษา ฯ



แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู
งบประมาณและที่ผามา

15 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

การศึกษา

เพื่อใหมีเครื่อง

เลนสนามที่

เพียงพอสําหรับ

เด็ก ศพด.

เครื่องเลนสนามสําหรับเด็ก

 ศพด. จํานวน 1 ชุด (ใน

ชุดประกอบดวย บาน + 

สไลเดอร + ชิงชา)  ขนาด

กวาง 176 ซม. ยาว 419

 ซม. สูง 128 ซม. ราคา  

78,000.- บาท             

(ไมมีราคาในมาตรฐาน

ครุภัณฑ อิงราคาตาม

ทองตลาด)

78,000                 -                   -                   -   กองการศึกษา ฯ

16 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ

เพื่อใหมีเครื่อง

เลน DVD สําหรับ

เด็ก ศพด. ซึ่ง

เปนอุปกรณ

สําหรับ

ประกอบการ

เรียนการสอน

เครื่องเลน DVD ราคา 

3,000  บาท จํานวน 

 2  เครื่อง  (ไมมีราคา

ในมาตรฐานครุภัณฑ 

อิงราคาตามทองตลาด)

 รายละเอียดดังนี้

6,000                 -                   -                   -   กองการศึกษา ฯ

รวม      249,000        40,000        40,000        40,000                  -   
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