
 ผด 02

 

 

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1)จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,000              ทต.นำคู ส ำนักปลัด

2)เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 4,300               ทต.นำคู ส ำนักปลัด

รวม 1 20,300             

    1.2 แผนงานการศึกษา

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

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนักงำน               32,000 ทต.นำคู กองกำรศึกษำ

2) เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ์

               8,600 ทต.นำคู กองกำรศึกษำ

รวม 1 40,600             

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2562

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2562

เทศบาลต าบลนาคู

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร



    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน

ประมวลผล

22,000 ทต.นำคู กองช่ำง

2) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์

4,300 ทต.นำคู กองช่ำง

รวม 1 26,300             

2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1) ตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ 11,000              ทต.นำคู กองคลัง

2) ตู้เหล้กแบบ 4 ล้ินชัก จ ำนวน 2 ตู้ 15,800              ทต.นำคู กองคลัง

รวม 1 26,800             

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือจัดซ้ือโคมไฟแบบหลังเต่ำพร้อม

อุปกรณ์ครบชุด จ ำนวน 30 ชุด

150,000 ทต.นำคู กองช่ำง

รวม 1 150,000           

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)

สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูล

ฝอย แบบอัดท้ำย จ ำนวน 1 คัน

2,400,000 ทต.นำคู  กองสำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 2,400,000        

5. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 

    5.1 แผนงานการพาณิชย์

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

1 ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจัดซ้ือท่อประปำเหล็ก ขนำด 6 น้ิว 

อย่ำงหนำคำดสีน้ ำเงิน  จ ำนวน 1 ท่อน

4,000               ทต.นำคู กองกำรประปำ

รวม 1 4,000              

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)

สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมำณ(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562








