
แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รับผิดชอบหลัก

1 แผนงานรักษาความ ครุภัณฑที่ดินและ จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ เพ่ือใชในการดําเนิน จัดซื้อเครื่องรับสงวทิยุสื่อสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด

สงบภายใน สิ่งกอสราง สื่อสารระบบ HF/SSB งานดูแลรักษาความ ขนาดกําลังสง 100 วัตต

สงบเรียบรอยและ ประกอบดวยตัวเครื่องเพา

การติดตอสื่อสารใน เวอรซพัพลายไมโครโฟน

งานปองกันและ วทิยุสื่อสาร จํานวน 5 ตัว

บรรเทาสาธารณภัย

2 แผนงานเคหะและ ครุภัณฑที่ดินและ จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้า จัดซื้อเครื่องสูบน้ําสําหรับ 500,000 500,000 500,000 500,000 กองชาง

ชุมชน สิ่งกอสราง สําหรับทําการเกษตร ใชในตําบลหมูท่ี 1-8

กรรมและปองกันนํ้า

ทวมขัง

3 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑที่ดินและ จัดซื้อเครื่องตัดหญา เพ่ือใหหมูบานมีภูมิ ตัดหญาบริเวณสองฝงทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสาธารณสุข

สิ่งกอสราง ทัศนที่สวยงามและ ในพ้ืนที่หมูท่ี 1-8

เปนระเบียบ

4 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑที่ดินและ จัดซื้อรถขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ จัดเก็บขยะในพื้นท่ีหมูบาน

สิ่งกอสราง .-แบบเปดขางเททาย หมูที่ 1-8 900,000 900,000 900,000 900,000 กองสาธารณสุข

-แบบอัดทาย 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รับผิดชอบหลัก

5 ทุกแผนงาน ครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือประโยชนในการ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 ทุกกอง

กอสราง ปฏิบัติงาน เชน เครื่องถายเอกสาร

เครื่องปรับอากาศ 

โตะหมูบูชา โตะ เกาอี้

ฯลฯ เปนตนั

6 ทุกแผนงาน ครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑงานบานงานครัว เพ่ือประโยชนในการ จัดซื้อครุภัณฑงานบาน 40,000 40,000 40,000 40,000 ทุกกอง

กอสราง ปฏิบัติงาน งานครัว เชน เครื่องทําน้ํา

รอนน้ําเย็น ฯลฯ เปนตน

7 ทุกแผนงาน ครุภัณฑที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑโฆษณาและ เพ่ือประโยชนในการ จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ 150,000 150,000 150,000 150,000 ทุกกอง

กอสราง เผยแพร ปฏิบัติงาน เผยแพร เชน กลองถาย

ภาพนิ่ง โทรทัศน ฯลฯ 

เปนตน

8 ทุกแผนงาน ครุภัณฑที่ดินและ ครุภัฑคอมพิวเตอร เพ่ือประโยชนในการ จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 50,000 50,000 50,000 50,000 ทุกกอง

สิ่งกอสราง ปฏิบัติงาน เชน คอมพิวเตอร เครื่อง

สํารองไฟ ฯลฯ เปนตน

9 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการศกึษา เพ่ือประโยชนในการ จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 แผนการศึกษา

สิ่งกอสราง ปฏิบัติงาน เชน โตะ ตูใสเอกสาร

เกาอี้ ฯลฯ เปนตน

แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รับผิดชอบหลัก

10 แผนงานเคหะและ ครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑกอสราง เพ่ือประโยชนในการ จัดซื้อครุภัณฑกอสราง 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชาง

ชุมชน สิ่งกอสราง ปฏิบัติงาน เชน เครื่องตบดิน ฯลฯ 

บัญชีครุภัณฑ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา

งบประมาณและที่ผานมา



เปนตน

11 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑวิทยาศาตร เพ่ือประโยชนในการ จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาตร 50,000 50,000 50,000 50,000 กองสาธารณสุข

สิ่งกอสราง ปฏิบัติงาน

12 แผนงานเคหะและ ครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑสํารวจ เพ่ือประโยชนในการ จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชาง

ชุมชน สิ่งกอสราง ปฏิบัติงาน เชน กลองระดับ 

กลองวัดมุม ฯลฯ เปนตน

13 แผนงานเคหะและ ครุภัณฑที่ดินและ รถกระเชา เพ่ือประโยชนในการ 1 คัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองชาง

ชุมชน สิ่งกอสราง ปฏิบัติงาน

14 แผนงานเคหะและ ครุภัณฑที่ดินและ ติดตั้งกลอง CCTV เพ่ือประโยชนในการ ตําบลไผดําพัฒนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองชาง

ชุมชน สิ่งกอสราง ภายในตําบล ปฏิบัติงาน

15 แผนงานเคหะและ ครุภัณฑที่ดินและ ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือประโยชนในการ จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชาง กองสาธารณสุข

ชุมชนและแผนงาน สิ่งกอสราง ปฏิบัติงาน เชน เครื่องพนยา เครื่องพน

สาธารณสุข หมอกควัน เครื่องสูบน้ํา

เครื่องปมน้ําประปา ฯลฯ 

16 แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑที่ดินและ รถยนตประจําสํานักงาน เพ่ือประโยชนในการ 1 คัน 850,000 850,000 850,000 850,000 สํานักปลัด

สิ่งกอสราง รถจักรยานยนต ปฏิบัติงาน 1คัน

7,960,000 7,960,000 7,960,000 7,960,000รวม


