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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย         

(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑ การศึกษา
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์และ 
ปริ้นเตอร์ทดแทน
เครื่องเดิมที่ช ารุด
เนื่องจากใช้งานเกิน
ระยะเวลา  ๕ ปี 

เครื่องคอมพิวเตอร์
และปริ้นเตอร ์

๘๔,๘๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๘๔,๘๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๘๔,๘๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๙,๙๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

๒ สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์        
note-book 

คอมพิวเตอร ์note-
book ๑ เครื่อง 

๑๖,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๓ สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
อื่นๆ เช่น ถัง
ออกซิเจนพกพา 
สว่านไฟฟ้า ฯลฯ 

๑ ครั้ง/ปี  ๓๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๔ บริหารงาน
ทั่วไป/เคหะ
และชุมชน/
สาธารณสุขฯ 

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาครภุัณฑ์
ขนาดใหญ่ไม่รวมถึง
ค่าบ ารุงรักษาปกติ
หรือค่าซ่อมแซม 

ตลอดทั้งป ี ตลอดทั้งป ี ๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ส านักปลดั/กอง
ช่าง/กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ (ผ.๐๘) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 

บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย         

(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๕ รักษาความ
สงบภายใน/
บริหารงาน
ทั่วไป/เคหะ
และชุมชน/ 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ เพื่อ
จัดซื้อกล้อง      
cctv ฯลฯ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อ
ใช้ในการเฝ้าระวัง
ภัยต่างๆ 

๑ ครั้ง/ป ี
หมู่ที่ ๑-๑๖ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ส านักปลดั 

๖ การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อใช้ในการเรียน 
การสอนเด็ก
นักเรียน 

๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

กองการศึกษา 

๗ บริหารงาน
ทั่วไป/เคหะ
และชุมชน/
สาธารณสุขฯ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ปี ตูเ้ก็บ
เอกสาร ๔ ใบ ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ส านักปลดั/กอง
ช่าง/กอง
สาธารณสุขฯ 

๘ บริหารงาน
ทั่วไป/เคหะ
และชุมชน/
สาธารณสุขฯ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๗๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๗๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๗๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๗๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ส านักปลดั/กอง
ช่าง/กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 

แบบ (ผ.๐๘) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 
บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย         
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๙ บริหารงาน
ทั่วไป/เคหะ
และชุมชน/
สาธารณสุขฯ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๗๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๗๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๗๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๗๐๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ส านักปลดั/กอง
ช่าง/กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๐ บริหารงาน
ทั่วไป/เคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ส านักปลดั/กอง
ช่าง 

๑๑ เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

กองช่าง 

๑๒ เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

กองช่าง 

๑๓ เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

กองช่าง 

๑๔ สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๓๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๓๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๓๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๓๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

กองสาธารณสุข 

 

  
 

แบบ (ผ.๐๘) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด   

 

 
 

บัญชีครุภณัฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านตาด   อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี
 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย         

(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณ  (บาท)  และที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 256๑ 256๒   256๓ 256๔ 

๑๕ บริหารงาน
ทั่วไป/เคหะ
และชุมชน/
สาธารณสุข/
การศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๕๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

ส านักปลดั/กอง
ช่าง/กอง
สาธารณสุข/กอง
การศึกษา 

๑๖ เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

กองช่าง 

๑๗ เคหะและ
ชุมชน/ส านัก
ปลัด/กอง
สาธารณสุข 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

กองช่าง/ส านัก
ปลัด/กอง
สาธารณสุข 

๑๘ การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๒๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

กองการศึกษา 

๑๙ เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บา้นตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

กองช่าง 

๒๐ เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

๑๐,๐๐๐ 
ทต.บ้านตาด 

กองช่าง 

 

แบบ (ผ.๐๘) 


