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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ส าหรับ
เก็บฎีกาและ
เอกสารต่างๆ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด ขนาด
ไม่น้อยกว่า 900 × 450 × 1,800 มม. 
มี 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม จ านวน 10 หลัง  

70,000 70,000 70,000 70,000 กองคลัง 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ส าหรับ
เอกสารต่างๆ 

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน 2 บาน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต มี 1 แผ่นชั้น (2 ช่อง) 
หน้าบานมีกุญแจล็อค จ านวน 4 หลัง 

28,000 28,000 28,000 28,000 กองสวัสดิการ 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน เพื่อใช้ในงาน 
อบต.หนอง
หลวง 

โต๊ะท างาน 4 ตัว  14,000 14,000 14,000 14,000 กองสวัสดิการ 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน เพื่อใช้ในงาน 
อบต.หนอง
หลวง 

เก้าอี้ท างาน 6 ตัว 
 

9,000 9,000 9,000 9,000 กองสวัสดิการ 

  

แบบ ผ. 08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ส าหรับ
เก็บฎีกาและ
เอกสารต่างๆ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด ขนาด
ไม่น้อยกว่า 900 × 450 × 1,800 มม. 
มี 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม จ านวน 2 หลัง  

14,000 14,000 14,000 14,000 กองสวัสดิการ 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน เพื่อใช้ในงาน 
อบต.หนอง
หลวง 

เก้าอี้ท างาน 5 ตัว 
 

7,500 7,500 7,500 7,500 กองคลัง 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน คอมพิวเตอร ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในงาน 
อบต.หนอง
หลวง 

คอมพิวเตอรส์ านักงาน  
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) จ านวน 1 เครื่อง 

15,000 15,000 15,000 15,000 กองสวัสดิการ 

  

แบบ ผ. 08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน คอมพิวเตอร ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในงาน 
อบต.หนอง
หลวง 

คอมพิวเตอรส์ านักงาน  
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) จ านวน 1 เครื่อง 

15,000 15,000 15,000 15,000 กองคลัง 

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ส าหรับ
เก็บเอกสาร
ต่างๆ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด ขนาด
ไม่น้อยกว่า 900 × 450 × 1,800 มม. 
มี 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม จ านวน 2 หลัง  

14,000 14,000 14,000 14,000 ส านักปลดั 

    รวม  186,506 186,506 186,506 186,506  

 

แบบ ผ. 08 


