
 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์             หน้า ๙๔ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2566 ถึง 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอ้ี 
จำนวน 1 ตัว 

- 5,000 - 5,000 - สำนักปลัด 
 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 1 ชุด 

- 2,300 - 2,300 - สำนักปลัด 
 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
2 บานเปิด  

- 11,000 11,000 - 11,000 สำนักปลัด 
 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อ
ครภุัณฑ์สำนักงาน 

ชั้นเก็บเอกสาร ๔ ชั้น 
(ปี 66 : จำนวน 1 ตัว) 
(ปี 67 : จำนวน 1 ตัว) 
(ปี 68 : จำนวน 1 ตัว) 
(ปี 69 : จำนวน 1 ตัว) 
(ปี 70 : จำนวน 1 ตัว) 

3,000 3,000 3,๐๐๐ 3,000 3,000 สำนักปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อ
ครภุัณฑ์สำนักงาน 

ชั้นเก็บแฟ้มทรงต้ัง  
2 ชั้น  
(ปี 66 : จำนวน 1 ตัว) 
(ปี 67 : จำนวน 1 ตัว) 
(ปี 68 : จำนวน 1 ตัว) 
(ปี 69 : จำนวน 1 ตัว) 
(ปี 70 : จำนวน 1 ตัว) 

3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 สำนักปลัด 
 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อ
ครภุัณฑ์สำนักงาน 

โต๊ะประชุมสมาชิกแบบ
เสริม จำนวน 10 ตัว 

23,000 - 23,000 - 23,000 สำนักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐3 



 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์             หน้า ๙๕ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 
1 ตัว 

- 2,000 - 2,000 - สำนักปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
 

ครุภัณฑ์คอม 
พิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักงาน จำนวน 1 
เครื่อง 

17,000 - 17,000 - 17,000 สำนักปลัด 
 

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสำรองไฟฟ้า  
จำนวน 1 ตัว 

2,500 - 2,500 - - สำนักปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องปริ้นเตอร์  
จำนวน 1 เครื่อง 

- 5,000 - 5,000 - สำนักปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  

4,300 - 4,300 - - สำนักปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 น้ิว 

3,700 - 3,700 - 3,700 สำนักปลัด 

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

ไมโครโฟน ต้ังโต๊ะ
ประชุมจำนวน 11 ชุด 

150,000 - 150,000 - 150,000 สำนักปลัด 

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์อื่นๆ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องเติมอากาศ 

เครื่องเติมอากาศแบบ
ทุ่นลอยน้ำ จำนวน 1 
ชุด 

60,000 - 60,000 - 60,000 สำนักปลัด 

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถรางนำเที่ยว จำนวน 
1 คัน 

1,900,00 - 1,900,00 - 1,900,00 สำนักปลัด 

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ
ดับเพลิง แบบ
อเนกประสงค์  

1,300,000 - 1,300,000 - 1,300,000 สำนักปลัด 

 



 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์             หน้า ๙๖ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายใน 

ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เรือไฟเบอร์พลาสติก  
จำนวน 5 ลำ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักปลัด 

18 
 

การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายใน 

ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์ จำนวน 2 
ลำ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สำนักปลัด 

19 การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายใน 

ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เรือถีบ จำนวน 2 ลำ 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 สำนักปลัด 

20 การเกษตร ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จำนวน 1 เครื่อง 

- 9,500 - 9,500 - สำนักปลัด 

21 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องสแกนน้ิวบันทึก
เวลา TMI 280 

7,000 - 7,000 - 7,000 สำนักปลัด 

22 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 170 กิโลวัตต์ 

2,400,000 - - - - สำนักปลัด 

23 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 
จำนวน 1 ตู้ 

5,000 - - 5,000 - กองคลงั 

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางแฟ้ม ๒ ชั้น 
จำนวน ๒ อันๆ ละ  
2,5๐๐ บาท 

- 5,0๐๐ - 5,0๐๐ - กองคลงั 

 



 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์             หน้า ๙๗ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครภุัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บานเปิด  
(ปี 66 : จำนวน 2 ตู้) 
(ปี 67 : จำนวน 2 ตู้) 
(ปี 68 : จำนวน 2 ตู้) 
(ปี 69 : จำนวน 2 ตู้) 
(ปี 70 : จำนวน 2 ตู้) 

11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 กองคลงั 

26 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับสำนักงาน 1 
เครื่อง 

- 17,000 - 17,000 - กองคลงั 

27 บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครภุัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสำรองไฟ จำนวน 
1 เครื่อง 

2,500 - - 2,500 - กองคลงั 

28 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องปริ้นเตอร์  
จำนวน 1 เครื่อง 

- - 5,000 - 5,000 กองคลงั 

29 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภรัฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำแบบหอย
โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำ
ได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 
(ปี 66 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 67 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 68 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 69 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 70 : จำนวน 2 ตัว) 

44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์             หน้า ๙๘ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภรัฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำแบบหอย
โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำ
ได้ 450 ลิตรต่อนาที 
พร้อมท่อนาค 6 น้ิว 

- 60,000 - 60,000 - กองช่าง 

31 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภรัฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

หัวโยกสูบน้ำ จำนวน 2 
ตัว 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กองช่าง 

32 เคหะและ
ชุมชน 

ครภุัณฑ์ ครภุรัฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า 2 Hp Ø 
2” 220V  
(ปี 66:  จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 67 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 68 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 69 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 70 : จำนวน 2 ตัว) 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 กองช่าง 

33 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครภุรัฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำมอเตอร์
ไฟฟ้า 3 Hp Ø 3” 
220 V 
(ปี 66 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 67 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 68 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 69 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 69 : จำนวน 2 ตัว) 

52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 กองช่าง 

34 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
กีฬา 

จัดหาเครื่องออกกำลัง
กายและเครื่องเล่นเด็ก 
หมู่ 5  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- - กองช่าง 



 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์             หน้า ๙๙ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ์กีฬา จัดหาเครื่องออกกำลัง
กาย หมู่ 6 (บริเวณ
รอยต่อลำห้วยหน้องช้าง
ตาย หมู่ 5-หมู่ 6) 
จำนวน 12 ชนิด 

400,000 400,000 - 400,000 
 

- กองช่าง 

36 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จัดหาเครื่องออกกำลัง
กายและเครื่องเล่นเด็ก 
หมู่ 3  

200,000 
 

- 200,000 
 

- - กองช่าง 

37 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ำมอเตอร์
ไฟฟ้า 3 Hp Ø 2”  
(ปี 66 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 67 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 68 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 69 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 70 : จำนวน 2 ตัว) 

24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 กองช่าง 

38 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อม
แผงวงจร ขนาด 380 V 

13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 กองช่าง 

39 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

ตู้เชื่อมไฟฟ้า 220 V - 25,500 - 25,500 - กองช่าง 

40 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
โรงงาน 

ชุดประแจปากตาย-
แหวน 

5,000 - - - - กองช่าง 

41 เคหะและ
ชุมชน 

ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
โรงงาน 

ประแจจับท่อขาคู ่
ขนาด 4 น้ิว 

10,780 - 10,780 - - กองช่าง 

42 เคหะและ
ชุมชน 

ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
ขนาด 5 กิโลวัตต์  

57,500 - 57,500 - - กองช่าง 



 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์             หน้า ๑๐๐ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ 
อื่น ๆ 

ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในกิจการ
ประปา กิจการขยะ และ
กิจการอื่นๆของ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

44 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุง

ครุภัณฑ์ 

เพ่ือบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชา่ง 

45 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภรัฑ์สำรวจ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำรวจ 

ล้อวัดระยะทาง 7,500 7,500 - - - กองช่าง 

46 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอีผู้้มาติดต่อราชการ  
จำนวน 2 ตัว 

3,400 - - - - กองช่าง 

47 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุ 

ติดต้ังกระจกโค้งบริเวณ
ทางโคง้ ทางแยก  
-หมู่ 1 จำนวน 6 จุด 
-หมู่ 2 จำนวน 7 จุด 
-หมู่ 3 จำนวน 3 จุด 
-หมู่ 4 จำนวน 10 จุด 
-หมู่ 5 จำนวน 8 จุด 
-หมู่ 6 จำนวน 6 จุด 

- - 160,000 - - กองช่าง 

48 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 1 
จำนวน 1 จุด 

- - 150,000 - - กองช่าง 

49 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 2 
จำนวน 3 จุด 

- - - 450,000 - กองช่าง 

50 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำรวจ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำรวจ 

เครื่องตัดคอนกรีต 
ขนาด 7 น้ิว 

3,500 - 3,500 - 3,500 กองช่าง 
 



 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์             หน้า ๑๐๑ 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

กล้องวัดระยะดิจิตอล 17,000 - 17,000 - 17,000 กองช่าง 

52 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร ่

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
ความละเอียด 16 
ล้านพิเซล 

13,600 - 13,600 - 13,600 กองช่าง 

53 เคหะและชุมชน ครภุัณฑ์ ครุภรัฑ์สำรวจ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำรวจ 

เทปวัดระยะสแตนเลส 
ยาว 50 เมตร 

5,000 - 5,000 - 5,000 กองช่าง 

54 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภรัฑ์สำรวจ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำรวจ 

ขากล้องระดับอลูมิเนียม 
จำนวน 1 ชุด  

4,000 - 4,000 - -  

55 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
โรงงาน 

เครื่องตัดเหล็กแบบมือ
ถือ แบบไร้สาย 

18,000 - 18,000 - 18,000 กองช่าง 

56 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
โรงงาน 

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือ
ถือ แบบมีสาย 

5,500 - 5,500 - 5,500 กองช่าง 

57 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ  

ชุดไฟกระพริบ (แผงโซ่
ล่าเซล) พร้อมติดต้ัง 
จำนวน 10 ชุด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองช่าง 

58 เคหะและชุมชน ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 
20 ล้านพิกเซล 

14,000 - 14,000 - - กองช่าง 

 
 
 
 



 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์             หน้า ๑๐๒ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภรัฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

มอเตอร์ไฟฟ้า(ปั๊มไดโว๋)  
(ปี 66 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 67 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 68 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 69 : จำนวน 2 ตัว) 
(ปี 70 : จำนวน 2 ตัว) 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กองช่าง 

60 การศึกษา ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นเก็บแฟ้มทรงต้ัง  
4 ชั้น มีล้อเลื่อน 
(ปี 66 : จำนวน 2 ตู้) 
(ปี 67 : จำนวน 2 ตู้) 
(ปี 68 : จำนวน 2 ตู้) 
(ปี 69 : จำนวน 2 ตู้) 
(ปี 70 : จำนวน 2 ตู้) 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา 

61 การศึกษา ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ชั้นวางแฟ้ม ๒ ชั้น 
จำนวน ๒ อันๆ ละ 
๑,๙๐๐ 

๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์             หน้า ๑๐๓ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บานเปิด จำนวน 2 ตู้ๆละ 
5,500 บาท 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองการศึกษา 

63 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว 6,200 6,200 6,200 - - กองการศึกษา 

64 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 
2 ตัว 

4,600 4,600 4,600 - - กองการศึกษา 

65 การศึกษา ครภุัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน 1 
เครื่อง 

- 17,000 - 17,000 - กองการศึกษา 

66 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ 
เครื่อง 

๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 2,500 2,500 2,500 กองการศึกษา 

67 การศึกษา ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 

- - 5,000 - - กองการศึกษา 

68 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับสำนักงาน 1 
เครื่อง 

- - 17,000 17,000 - กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์             หน้า ๑๐๔ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศต้ังพ้ืน/
ชนิดแขวน 30,000 BTU 
จำนวน 2 เครื่อง 

- - 36,000 - - กองการศึกษา 

70 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอ้มติดต้ังถังหมึกพิมพ์  

4,300 - 4,300 - - กองสวัสดิการฯ 

71 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
2 บานเปิด  
 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 กองสวัสดิการฯ 

72 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑
ตัว 

๑,๓๕๐ ๑,๓๕๐ ๑,๓๕๐ - - กองสวัสดิการฯ 

73 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์  
  

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว 

ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 
18 ลิตร 

10,000 10,000 - 10,000 - กองสวัสดิการฯ 

74 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี จำนวน ๑ คัน 

44,000 44,000 - - - กองสวัสดิการฯ 

75 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 - - - - กองสวัสดิการฯ 

 
 


