
หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือโต๊ะท างาน 15,000      15,000      15,000      15,000      ส านักปลัด

แผนงานเคหะและชุมชน ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 3 ตัว กองคลัง/กองช่าง

เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 11,000      11,000      11,000      11,000      ส านักปลัด

จ านวน 2 ตู้ กองคลัง/กองช่าง

เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก 15,800      15,800      15,800      15,800      ส านักปลัด

จ านวน 2 ตู้ กองคลัง/กองช่าง

เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 10,500      10,500      10,500      10,500      ส านักปลัด

จ านวน 3 ตัว กองคลัง/กองช่าง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ 16,000      16,000      16,000      16,000      ส านักปลัด

รวมถึงเคร่ืองโทรศัพท์ กองคลัง/กองช่าง

ภายในและโทรศัพท์มือถือ

จ านวน 4 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ผ.08

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองโทรภาพ 30,000      30,000      30,000      30,000      ส านักปลัด

หรือโทรสาร กองคลัง/กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย 120,000    120,000    120,000    120,000    ส านักปลัด

เอกสาร'จ านวน 1 เคร่ือง กองคลัง/กองช่าง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าเนา 130,000    130,000    130,000    130,000    ส านักปลัด

ระบบดิจิตอล กองคลัง/กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองเจาะ 18,000      18,000      18,000      18,000      ส านักปลัด

กระดาษและเข้าเล่ม กองคลัง/กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองปรับ 144,000    144,000    144,000    144,000    ส านักปลัด

อากาศ จ านวน 3 เคร่ือง กองคลัง/กองช่าง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือพัดลม รวมถึง 16,000      16,000      16,000      16,000      ส านักปลัด

พัดลมระบายอากาศ กองคลัง/กองช่าง

จ านวน 4 ตัว

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ผ.08

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 14,000      14,000      14,000      14,000      ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือถังเก็บน้ า 59,000      59,000      59,000      59,000      ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง
เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองขัดพ้ืน 20,000      20,000      20,000      20,000      ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง
เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองฟอก 55,000      55,000      55,000      55,000      ส านักปลัด

อากาศ จ านวน 4 เคร่ือง กองคลัง/กองช่าง

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 51,000      51,000      51,000      51,000      ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง จ านวน 1 คัน

เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 1,214,000  1,214,000  1,214,000  1,214,000  ส านักปลัด

12  ท่ีน่ัง(ดีเซล)

เพ่ือใช้ในงานราชการ จ านวน 1 คัน

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 50,000      50,000      50,000      50,000      ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ผ.08

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง 5,000        5,000        5,000        5,000        ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือโทรทัศน์วงจรปิด 100,000    100,000    100,000    100,000    ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง 9,000        9,000        9,000        9,000        ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ ระบบดิจิตอล

จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือกล้องถ่ายวีดิโอ 15,000      15,000      15,000      15,000      ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย 33,000      33,000      33,000      33,000      ส านักปลัด

โปรเจกเตอร์

จ านวน 1 เคร่ือง

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือตู้เย็น 94,000      94,000      94,000      94,000      ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 35,000      35,000      35,000      35,000      ส านักปลัด

แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก

จ านวน 1 เคร่ือง
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ผ.08

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับ 16,000      16,000      16,000      16,000      ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง ส านักงาน
จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับ 29,000      29,000      29,000      29,000      ส านักปลัด

ประมวลผล

จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 16,000      16,000      16,000      16,000      ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,200        3,200        3,200        3,200        ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิด 17,000      17,000      17,000      17,000      ส านักปลัด

เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ แบบหัวฉีด 7,900        7,900        7,900        7,900        ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

7 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือชุดดับเพลิง 30,000      30,000      30,000      30,000      ส านักปลัด

ภายใน ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 10 ชุด

เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือสายยางดับเพลิง 12,480      12,480      12,480      12,480      ส านักปลัด

จ านวน 1 เส้น
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ผ.08

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิง 20,000      20,000      20,000      20,000      ส านักปลัด

จ านวน 1 หัว

8 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 21,000      21,000      21,000      21,000      กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1  เคร่ือง

ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองเจาะส ารวจ 400,000    400,000    400,000    400,000    กองช่าง

จ านวน  1  เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือกล้องวัดระดับ 10,000      10,000      10,000      10,000      กองช่าง

จ านวน  1  เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเทปวัดระยะ 4,000        4,000        4,000        4,000        กองช่าง

จ านวน  1  อัน

9 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยา 25,000      25,000      25,000      25,000      ส านักปลัด

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือจัดซ้ือเคร่ืองพ่น 59,000      59,000      59,000      59,000      ส านักปลัด

หมอกควัน

จ านวน  1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือจัดซ้ือเคร่ืองตัด 10,000      10,000      10,000      10,000      ส านักปลัด

วัชพืช จ านวน  3 เคร่ือง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ผ.08

หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 ท่ีรับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองซีลสูญญากาศ 42,000      42,000      42,000      42,000      ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือชุดอุปกรณ์การ 200,000    200,000    200,000    200,000    ส านักปลัด

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  

4,452,880 4,452,880 4,452,880 4,452,880 รวม

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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