
เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ - 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัดฯ

ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ ประจ าท่ี

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

 -เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน

ตามภารกิจและหน้าท่ีหลาย

ประการท้ังในด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตและความอยู่ดีมีสุขด้าน

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมด้านส่ิงแวดล้อม

โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อน และด้าน

การบริการประชาชนท่ีต้อง

ให้บริการด้วยความสะดวก

รวดเร็ว

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

บัญชคีรุภัณฑ์เพิ่มเติม

แผนพฒันาท้องถิน่สี่ป ี( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2)

เทศบาลเมืองล าพนู

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ือง -ชุดผจญเพลิงใน - 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัดฯ

เคร่ืองดับเพลิง ใช้ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ อาคารทนความร้อน

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี สูงพร้อมหมวก รองเท้า

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ถุงมือ

-เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน

ตามภารกิจและหน้าท่ี 

เพ่ือช่วยเหลือป้องกันและ

ดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

3 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์  -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -รถบรรทุกน้ าดับเพลิง - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ส านักปลัดฯ

เคร่ืองดับเพลิง ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ ขนาดบรรจุ 60,000

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี ลิตร ชนิดถังน้ าในตัว

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และถังโฟม

 -เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน

ตามภารกิจและหน้าท่ีเพ่ือ

ช่วยเหลือ ป้องกัน และดูแล

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 บรหิารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -เคร่ืองมัลติมีเดีย - 28,200 28,200 28,200   ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ โปรเจคเตอร์ ระดับ  

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี XGA  ขนาด 3,000

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ANSI Lumens

5 บรหิารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -จอรับภาพชนิดขาต้ัง - 6,000 6,000 ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ ขนาด 120 น้ิว

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

6 บรหิารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -สแกนเนอร์ส าหรับ - 29,000 29,000 29,000 ส านักปลัดฯ

ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการ งานเก็บเอกสารระดับ

ปฏิบัติงาน ท าให้งานมี ศูนย์บริการแบบท่ี 2

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

7 สร้างความเขม้แขง็ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - 21,000 21,000 21,000 กองสวัสดิการฯ

ของชมุชน ท่ีจ าเป็น เพียงพอแก่การ

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 94



เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือใช้ส าหรับจัดเก็บแฟ้ม ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก มอก.  - 19,500  - 13,000 กอง

ประวัติผู้ป่วย และจัดเก็บ จ านวน 3 หลัง การแพทย์

เอกสารทางการเงิน

9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -เก้าอี้ท างานแบบ  - 4,000  - 4,000 กอง

ต่อการปฏิบัติงานและการ ล้อเล่ือน จ านวน 2 ตัว การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือใช้ส าหรับจัดเก็บแฟ้ม -ช้ันวางแฟ้มต้ัง 4 ช้ัน  - 10,000  - 10,000 กอง

ประวัติผู้ป่วยท่ีมารับบริการ (40 ช่อง) การแพทย์

ในศูนย์บริการฯ จ านวน 2 หลัง

11 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ืออ านวยความสะดวก -เคร่ืองท าน้ าเย็น  - 4,000  - 4,000 กอง

ให้แก่ผู้รับบริการในศูนย์ จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

บริการฯ

12 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -ล าโพง จ านวน 4 คู่  - 16,000  -  - กอง

และวิทยุ ต่อการปฏิบัติงานและการ การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -เคร่ืองขยายเสียง  - 20,000  -  - กอง

และวิทยุ ต่อการปฏิบัติงานและการ จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

14 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -เพ่ือใช้ส่องสว่างเม่ือเกิด -ไฟฉุกเฉิน  - 30,000  -  - กอง

และวิทยุ ไฟฟ้าดับ และการท างานมี จ านวน 10 ตัว การแพทย์

ประสิทธิภาพมากข้ึน

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -เล่ือยยนต์  - 5,000  -  - กอง

ต่อการปฏิบัติงานและการ จ านวน 1 ตัว การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -รถยนต์ แบบดับเบ้ิล  - 860,000  -  - กอง

และขนส่ง ต่อการปฏิบัติงานและการ แคป ขับเคล่ือน 2 ล้อ การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ขนาด 2,400 cc

17 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -รถตู้โดยสาร ขนาด  - 1,240,000  -  - กอง

และขนส่ง ต่อการปฏิบัติงานและการ 16 ท่ีน่ัง 3,000 cc การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

บัญชีครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  เทศบาลเมืองล าพูน หน้า 96



เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

18 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -ถังขยะสแตนเลส  - 50,000  -  - กอง

หรือการแพทย์ ต่อการปฏิบัติงานและการ แบบมีล้อเล่ือน การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จ านวน 10 ใบ

19 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -โคมไฟส่องตรวจ  - 38,000  -  - กอง

หรือการแพทย์ ต่อการปฏิบัติงานและการ ชนิดเลนส์ขยาย การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จ านวน 1 ตัว

20 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือทดแทนของเดิมท่ี -เคร่ืองวัดความอิ่มตัว  -  - 37,500  - กอง

หรือการแพทย์ ช ารุดและมีอุปกรณ์เพียงพอ ของออกซิเจนในเลือด การแพทย์

ต่อการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง

21 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด -เคร่ืองขูดหินปูนไฟฟ้า  -  - 19,500  - กอง

หรือการแพทย์ และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อ จ านวน 1 เคร่ือง การแพทย์

การปฏิบัติงาน

22 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือช่วยส าหรับช่วยบันทึก -เคร่ืองบันทึกคล่ืน  -  -  - 95,000 กอง

หรือการแพทย์ คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ และทดแทน ไฟฟ้าหัวใจ การแพทย์

ของเดิมท่ีช ารุด จ านวน 1 เคร่ือง
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

23 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือเป็นเคร่ืองฟังเสียงหัวใจ -เคร่ืองวัดการเต้นของ  -  -  - 35,000 กอง

หรือการแพทย์ ทารกในครรภ์ และทดแทน หัวใจทารกในครรภ์ การแพทย์

ของเดิมท่ีช ารุด จ านวน 1 เคร่ือง

24 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -เก้าอี้เข็นผู้ป่วย  -  -  - 30,000 กอง

หรือการแพทย์ ต่อการปฏิบัติงานและการ ปรับเอนได้ การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จ านวน 3 ตัว

25 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -เตียงฝึกยืนแบบใช้  -  -  - 35,000 กอง

หรือการแพทย์ ต่อการปฏิบัติงานและการ ไฟฟ้าส าหรับผู้ใหญ่ การแพทย์

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จ านวน 1 ชุด

26 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด -เคร่ืองวัดความดัน  -  -  - 100,000 กอง

หรือการแพทย์ และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อ โลหิตอัตโนมัติแบบต้ัง การแพทย์

การปฏิบัติงาน โต๊ะ จ านวน 4 เคร่ือง

27 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด -รถเข็นแท็งค์ออกซิเจน  -  -  - 12,000 กอง

หรือการแพทย์ และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อ 6 คิว สแตนเลส การแพทย์

การปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตัว
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

28 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -ใช้ส าหรับส่องตรวจหู-ตา -ชุดส่องตรวจหู-ตา  -  -  - 39,000 กอง

หรือการแพทย์ จ านวน 3 ชุด การแพทย์

29 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด -มอเตอร์ดูดน้ าลาย  -  -  - 85,000 กอง

หรือการแพทย์ และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อ ยูนิตท าฟัน การแพทย์

การปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง

30 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ -ตู้เหล็ก  2  บาน - 5,000 5,000 5,000 กอง

และส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

 

31 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์โฆษณา - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ -ขาต้ังกล้องถ่ายรูป  - 1,000 1,000 1,000 กอง

และส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

32 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ -เคร่ืองวัดเสียง  - 20,900 20,900 20,900 กอง

และส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

33 เคหะและชมุชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์อื่น - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ -สุขาเคล่ือนท่ี 84,000 84,000 - - กอง

และส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

34 บรหิารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ -สแกนเนอร์  - 18,000 18,000 - กองวิชาการฯ

เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานและท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -โต๊ะท างาน 3,500 3,500 - - กองการศึกษา

ต่อการปฏิบัติงานและการ จ านวน 1 ตัว

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือให้อุปกรณ์มีเพียงพอ -โต๊ะคอมพิวเตอร์ 15,000 15,000 - - กองการศึกษา

ต่อการปฏิบัติงานและการ จ านวน 3 ตัว

ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

102,500 8,358,100 6,016,100 6,397,100รวม
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