
แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับใชในงานนิติการ

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว (มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ป 2561)/1 เคร่ือง

-           16,000      -          -          สํานักปลัด

2 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับใชเปดจอ LED

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว (มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ป 2561)/1 เคร่ือง

-           16,000      -          -          สํานักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ ครภุัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

จัดหาโทรทัศนแอลอีดี (LED 

TV) สําหรับใชเปดจอ LED

โทรทัศนแอลอีดี (LED TV)/1 เคร่ือง -           8,000       -          -          สํานักปลัด

4 การรักษาความสงบภายใน

บริหารงานทั่วไป

ครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดหาตูลอกเกอร 3 ประตู 

ขนาด 916x457x1830 

สําหรับจัดเก็บอุปกรณงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย

ตูลอกเกอร 3 ประตู ขนาด 916x457x1830/

 4 ตู

-           49,600      -          -          สํานักปลัด

5 การรักษาความสงบภายใน

บริหารงานทั่วไป

ครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับใชในงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว (มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ป 2561)/1 เคร่ือง

-           16,000      -          -          สํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 การรักษาความสงบภายใน

บริหารงานทั่วไป

ครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร

หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1 สําหรับใช

ในงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวด

ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ป 2561)/1 เคร่ือง

-           7,900       -          -          สํานักปลัด

7 การรักษาความสงบภายใน

บริหารงานทั่วไป

ครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดหาเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ

 VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต

 สําหรับใชในงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เคร่ืองรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ

 5 วัตต/13 เคร่ือง

-           182,000    -          -          สํานักปลัด

8 การรักษาความสงบภายใน

บริหารงานทั่วไป

ครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดหาเครื่องกําเนิดไฟฟา 

ขนาด 3 กิโลวัตตสําหรับใชใน

งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ขนาด 3 กิโลวัตต/1 

เคร่ือง

-           30,000      -          -          สํานักปลัด

9 การรักษาความสงบภายใน

บริหารงานทั่วไป

ครภุัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง จัดหาสายสงดับเพลิง ขนาด 

1.5 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 20 

เมตร ชนิดยางสังเคราะห 

พรอมขอตอสวมเร็ว 2.5 นิ้ว

สายสงดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาวไมนอย

กวา 20 เมตร ชนิดยางสังเคราะห พรอมขอ

ตอสวมเร็ว 2.5 นิ้ว /6 เสน

-           77,400      -          -          สํานักปลัด
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 การรักษาความสงบภายใน

บริหารงานทั่วไป

ครภุัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดหาสายสูบน้ําเขาถัง

รถดับเพลิง ขนาด 3 นิ้ว ยาว

ไมนอยกวา 6 เมตร

สายสูบน้ําเขาถังรถดับเพลิง ขนาด 3 นิ้ว ยาว

ไมนอยกวา 6 เมตร /2 เสน

-           25,000      -          -          สํานักปลัด

11 การรักษาความสงบภายใน

บริหารงานทั่วไป

ครภุัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดหาสายสูบน้ําเขาถัง

รถดับเพลิง ขนาด 4 นิ้ว ยาว

ไมนอยกวา 6 เมตร

สายสูบน้ําเขาถังรถดับเพลิง ขนาด 4 นิ้ว ยาว

ไมนอยกวา 6 เมตร /1 เสน

-           15,500      -          -          สํานักปลัด

12 การรักษาความสงบภายใน

บริหารงานทั่วไป

ครภุัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

จัดหายางรถดับเพลิง ขนาด 

825x20

ยางรถดับเพลิง ขนาด 825x20/6 เสน -           42,000      -          -          สํานักปลัด

13 การรักษาความสงบภายใน

บริหารงานทั่วไป

ครภุัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดหาโทรทัศนแอลอีดี (LED 

TV) สําหรับใชในอาคาร

บรรเทาฯ

โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว 

ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล

-           10,300      -          -          สํานักปลัด

14 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน

ครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับใชในศูนยบริการคน

พิการทั่วไป

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว (มาตรฐาน

ครภุัณฑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ป 2561)/1 เคร่ือง

-           16,000      -          -          สํานักปลัด
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

15 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดหาซุมเฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระเจาอยูหัวมหา

วชิราลงกรณบดิทรเทพยวราง

กูร ติดตั้งบริเวณหนา

สํานักงานเทศบาลและ

หมูบานในเขตเทศบาลฯ

6 แหง -           500,000    -          -          กองชาง

16 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดหาเครื่องตัดคอนกรีต 

ขนาดของใบตัด 10-16 นิ้ว 

ความลึกที่ตัดไดไมนอยกวา 6

 นิ้ว

1 เคร่ือง -           30,000      -          -          กองชาง

17 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครภุัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเคร่ืองพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer) สําหรับ

ใชในกองสาธารณสุข

เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (มาตรฐานครุภัณฑ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ป 

2561)/1 เคร่ือง

-           4,300       -          -          กองสาธารณสุขฯ

18 การศึกษา ครุภัณฑ สํานักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวนชนิดติดผนัง เพื่อ

ติดตั้งในสถานศึกษาของ

เทศบาลฯ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอก

อากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (มาตรฐาน

ครภุัณฑฯ 2561 จํานวน 4 เคร่ือง/ป

-           42,000      42,000      -          กองการศกึษา
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

19 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน

ครภุัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer) สําหรับ

ใชในศนูยบริการคนพิการ

ทั่วไป

เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (มาตรฐานครุภัณฑ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ป 

2561)/1 เคร่ือง

-           -          4,300       -          สํานักปลัด

20 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน จัดหาเครื่องทําลายเอกสาร

สําหรับใชงานสํานักงาน

เคร่ืองทําลายเอกสาร/1 เคร่ือง ทําลาย

เอกสารคร้ังละ 20 แผน  (มาตรฐานครุภัณฑ

 ป 2561)

-           -          30,000      -          สํานักปลัด

21 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด

บานเล่ือนกระจก เพื่อใชเก็บ

เอกสารสํานักปลัด

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก

ขนาด 4 ฟุต/ 5 ตู (ราคาทองถิ่น)

-           -          22,500      -          สํานักปลัด

22 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน

ครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร  2 

บาน สําหรับใชในศูนยบริการ

คนพิการทั่วไป

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน/1 ตู

(มาตรฐานครุภัณฑป 2561)

-           -          5,500       -          สํานักปลัด
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2561

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

23 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน

ครภุัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดหาโตะเมลามีนสีเทา 

ขนาดกวางไมนอยกวา 80 

ซม.ยาวไมนอยกวา 150 ซม. 

สูงไมนอยกวา 75 ซม. มี 1 

ลิ้นชัก 1 ตูเก็บเอกสาร

ดานขวา  1 ตูเก็บเอกสาร

ดานซายและเกาอี้ทํางาน 

สําหรับใชในศูนยบริการคน

พิการทั่วไป

โตะและเกาอี้ทํางาน/1 ชุด -           -          5,500       -          สํานักปลัด

24 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดหาเครื่องเชื่อมโลหะ เพื่อ

ใชสําหรับงานรักษา บํารุง

และซอมแซม ในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียง

ของ

เคร่ืองเช่ือมโลหะ สาํหรับงานเชื่อมทั่วไป 

ขนาด 160 AMP กําลังไฟฟา 220 V /1 

เคร่ือง

-           -          9,000       -          กองการศกึษา

25 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดหาสวานไฟฟา เพ่ือใช

สําหรับงานรักษา บํารุงและ

ซอมแซม ในสถานศกึษาสังกัด

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

สวานไฟฟาสําหรับเจาะไม โลหะ และ

คอนกรีต ใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 780 วัตต

 / 1 เคร่ือง

-           -          9,000       -          กองการศกึษา
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561
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พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564
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บัญชีครุภัณฑ
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เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

26 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดหาเครื่องขยายเสียง เพื่อใช

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เคร่ืองขยายเสยีง ขนาดไมนอยกวา 800 วัตต

 / 1 เคร่ือง

-           -          9,000       -          กองการศกึษา

27 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดหาเครื่องผสม

สัญญาณเสียง เพื่อใชควบคู

กับเคร่ืองขยายเสียง สําหรบั

ใชในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

เคร่ืองผสมสญัญาณเสียง mixer 6 

ชองสัญญาณ/ 1 เคร่ือง

-           -          8,000       -          กองการศกึษา

28 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับใชในงานดาน

การศึกษาของกองการศกึษา 

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรบังานประมวลผล 

แบบที่ 1 จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

(มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง

ดิจิทัลฯ ป 2561)/1 ชุด

-           -          22,000      -          กองการศกึษา

29 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหามอนิเตอร (จอภาพแบบ

 LED) เพื่อใชสําหรับ

คอมพิวเตอรกองการศึกษา

แทนของเดิมที่ชํารุด

จอภาพแบบ LED หรือดีกวา ขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว/4 ชุด

-           -          11,200      -          กองการศกึษา

30 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 

บาน เพื่อใชเก็บเอกสาร

สํานักปลัด

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน/2 ตู

(มาตรฐานครุภัณฑป 2561)

-           -          -          11,000      สํานักปลัด
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-           1,088,000   178,000  11,000   รวม
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