
1. ครุภัณฑ์อ่ืน
 - แผนงานบริหารงานท้ัวไป

รายละเอียดของ  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี

ครุภัณฑ์  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์อ่ืน จัดท ำบอร์ดท ำเนียบบุคลำกรของ 20,000 อบต.นำกลำง ส ำนักปลัด

อบต.นำกลำง

2 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร 16,500 อบต.นำกลำง กองคลัง
แบบ 2 บำน จ ำนวน 3 หลัง

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน 17,000 อบต.นำกลำง กองคลัง
จ ำนวน 1 เคร่ือง 

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับส ำนักงำน 16,000 อบต.นำกลำง กองคลัง
  จ ำนวน 1 เคร่ือง 

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 8,000 อบต.นำกลำง กองคลัง
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง 

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟขนำด 800 VA 2,500 อบต.นำกลำง กองคลัง
จ ำนวน 1 เคร่ือง

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 8,000 อบต.นำกลำง ส ำนักปลัด
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง 

แบบ ผด 02/1

ครุภัณฑ์ท่ี
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง



2. ครุภัณฑ์
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของ  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี

ครุภัณฑ์  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 15 ลิตร 13,000 อบต.นำกลำง ส ำนักปลัด

จ ำนวน 1 เคร่ือง

2 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน  1  ตู้ 5,500 อบต.นำกลำง ส ำนักปลัด

3 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง จัดหำรถดับเพลิงขนำดไม่น้อยกว่ำ 3,500,000 อบต.นำกลำง ส ำนักปลัด
8,000 ลิตร จ ำนวน 1 คัน

3. ครุภัณฑ์
 - แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของ  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี

ครุภัณฑ์  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือโต๊ะอำหำรพร้อมเก้ำอ้ียำว 12 ชุด 180,000 อบต.นำกลำง กองศึกษำ

2 ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลำงแจ้ง 200,000 อบต.นำกลำง กองศึกษำ

แบบ ผด 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



4. ครุภัณฑ์
 - แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของ  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี

ครุภัณฑ์  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง เพ่ือจัดหำรถยนต์น่ังส่วนกลำง รถบรรทุก 715,000 อบต.นำกลำง กองสำธำรณสุข

(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน 

2 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จัดหำถังขยะท่ัวไปรองรับขยะในครัวเรือน 60,000 อบต.นำกลำง กองสำธำรณสุข
ขนำดควำมจุไม่น้อนกว่ำ 200 ลิตร

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน  17,000 อบต.นำกลำง กองสำธำรณสุข
จ ำนวน  1  เคร่ือง 

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,000 อบต.นำกลำง กองสำธำรณสุข
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

จ ำนวน 1 เคร่ือง
5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟขนำด 2,500 อบต.นำกลำง กองสำธำรณสุข

800 VA  จ ำนวน  1  เคร่ือง 

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง

แบบ ผด 02/1



5. ครุภัณฑ์
 - แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี

ครุภัณฑ์  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรแบบกระจกบำนเล่ือน 18,000 อบต.นำกลำง กองช่ำง

จ ำนวน  4  ตู้

2 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือตู้แหล็กแบบ   2  บำน 11,000 อบต.นำกลำง กองช่ำง
จ ำนวน  2  ตู้

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกส ำหรับ 6,300 อบต.นำกลำง กองช่ำง
กระดำษขนำด A3  (Inkjet Printer)

จ ำนวน 1 เคร่ือง  
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 22,000 อบต.นำกลำง กองช่ำง

แบบท่ี 1  จ ำนวน 1 เคร่ือง 

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟขนำด 1 kVA  5,800 อบต.นำกลำง กองช่ำง
จ ำนวน 1 เคร่ือง  

6 ครุภัณฑ์ส ำรวจ จัดซ้ือกล้องระดับ ขยำย  30  เท่ำ 34,000 อบต.นำกลำง กองช่ำง
จ ำนวน  1  เคร่ือง

7 ครุภัณฑ์ส ำรวจ จัดซ้ือกล้องวัดมุมอัตโนมัติ (5 ฟิลิปดำ) 110,000 อบต.นำกลำง กองช่ำง
จ ำนวน  1  เคร่ือง

แบบ ผด 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของ  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานท่ี

ครุภัณฑ์  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองก ำเนินไฟฟ้ำขนำด 5 กิโลวัตต์ 57,500 อบต.นำกลำง กองช่ำง

จ ำนวน 1 ชุด
9 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง จัดซ้ือเคร่ืองเจำะควำมหนำคอนกรีต 20,000 อบต.นำกลำง กองช่ำง

จ ำนวน 1 ชุด
10 ครุภัณฑ์โรงงำน จัดซ้ือเคร่ืองยิงตะปู (คู่ ) 2,500 อบต.นำกลำง กองช่ำง

จ ำนวน 1 เคร่ือง
11 ครุภัณฑ์โรงงำน จัดซ้ือเคร่ืองยิงตะปู ( เด่ียว ) 2,000 อบต.นำกลำง กองช่ำง

จ ำนวน 1 เคร่ือง
12 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง จัดซ้ือชุดตรวจสอบควำมข้นเหลวคอนกรีต 4,500 อบต.นำกลำง กองช่ำง

จ ำนวน 1 ชุด
13 ครุภัณฑ์โรงงำน จัดซ้ือแท่นตัดเหล็กแบบองศำ 12 น้ิว 12,000 อบต.นำกลำง กองช่ำง

จ ำนวน 1 เคร่ือง
14 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง จัดซ้ือแบบหล่อคอนกรีต 9,000 อบต.นำกลำง กองช่ำง

จ ำนวน 2 ชุด
15 ครุภัณฑ์ส ำรวจ จัดซ้ือปริซึม พร้อมขำต้ัง 11,000 อบต.นำกลำง กองช่ำง

จ ำนวน 1 ชุด
16 ครุภัณฑ์ส ำรวจ จัดซ้ือปริซึม พร้อมขำโพล 6,500 อบต.นำกลำง กองช่ำง

จ ำนวน 1 ชุด
17 ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเล่ือยวงเดือน 9 น้ิว 6,000 อบต.นำกลำง กองช่ำง

จ ำนวน 1 ชุด
18 ครุภัณฑ์ จัดซ้ือสว่ำนแรงกระแทกไม่น้อยกว่ำ 15,000 อบต.นำกลำง กองช่ำง

3 จูล จ ำนวน 1 เคร่ือง

แบบ ผด 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563


