
แบบ ผด.2/1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 1 

เคร่ือง

11,000          อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ขาเหล็ก จ านวน 50 ตัว           30,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

เต้นท์ ผ้าใบพร้อมขาต้ัง จ านวน 3 หลัง 60,000          อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์หล็ก 3,500            อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว 4,000            อบต.ป่ากลาง กองคลัง

ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง จ านวน 1 ตู้ 3,000            อบต.ป่ากลาง กองคลัง

โต๊ะเข้ามุม จ านวน 3 ชุด 6,000            อบต.ป่ากลาง กองคลัง

โต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 1 ตัว 5,000            อบต.ป่ากลาง กองคลัง

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 5 ตู้           30,000 อบต.ป่ากลาง กองคลัง

เก้าอี้ท างาน จ านวน 8 ตัว 16,000          อบต.ป่ากลาง กองการศึกษา

เก้าอี้พลาสติก จ านวน 200 ตัว 60,000          อบต.ป่ากลาง กองการศึกษา

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาท จ านวน 2 ตู้ 10,000          อบต.ป่ากลาง กองการศึกษา

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง 

จ านวน 1 ตู้

5,500            อบต.ป่ากลาง กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีครุภัณฑ์

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง

1.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ

ที
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

แผนงานการเกษตร

ครุภัณฑ์ส านักงาน
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หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ล าดับ

ที
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบ

ฟอกอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง

32,400          อบต.ป่ากลาง กองการศึกษา

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 6 ตัว 15,000          อบต.ป่ากลาง กองการศึกษา

เก้าอี้ท างาน จ านวน 3 ตัว 6,000            อบต.ป่ากลาง กองช่าง

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาท จ านวน 3 ตู้ 16,500          อบต.ป่ากลาง กองช่าง

4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ 110 ซีซี 38,000          อบต.ป่ากลาง กองช่าง

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 2

          30,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด

เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 

เคร่ือง

            9,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จ านวน 4 เคร่ือง

          11,200 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว

            3,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

          21,000 อบต.ป่ากลาง กองคลัง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน

 จ านวน 1 เคร่ือง

          16,000 อบต.ป่ากลาง กองคลัง

ครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ล าดับ

ที
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED 

ขาวด า ชนิด Network จ านวน 1 เคร่ือง

            7,900 อบต.ป่ากลาง กองคลัง

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จ านวน 3 เคร่ือง

            8,400 อบต.ป่ากลาง กองคลัง

ชุดทสอบ (SLUMP TEST)             5,700 อบต.ป่ากลาง กองช่าง

ตะปูวัดความหนาของช้ันดิน             3,000 อบต.ป่ากลาง กองช่าง

แบบหล่อทรงกระบอก             5,400 อบต.ป่ากลาง กองช่าง

แบบหล่อทรงเหล่ียม             4,700 อบต.ป่ากลาง กองช่าง

7 ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้อง TOTAL STATION          280,000 อบต.ป่ากลาง กองช่าง

         757,200

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รวมท้ังส้ิน

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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