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บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)                        
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
ที ่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
ครภุัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร ตู้เหล็กบานเลื่อน 
กระจก 4 ช้ัน 
 

30,000 - 30,000 - ส านักงานปลัด 

2 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือกล้องถ่าย
ภาพน่ิง 

15,000 15,000 - - ส านักงานปลัด 

3 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือเครื่อง
บันทึกเสียง 

15,000 - - 15,000 ส านักงานปลัด 

4 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือโต๊ะส าหรับ
ห้องประชุมสภา 

150,000 - - - ส านักงานปลัด 

5 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือชุดโต๊ะท างาน 150,000 - 150,000 - ส านักงานปลัด 

6 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือรถบรรทุก
ดีเซล (สี่ประตู)
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 

787,000 787,000 - - ส านักงานปลัด 

7 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน เก้าอี้ท างาน 20,000 - - 20,000 ส านักงานปลัด 

8 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบต้ังโต๊ะ 

- 50,000 - 50,000 ส านักงานปลัด 

 

แบบ ผ.08 
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ที ่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
ครภุัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 
 

50,000 - 50,000 - ส านักงานปลัด 

10 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องพิมพ์แบบ
หมึกฉีด (ปริ้นเตอร์) 
จ านวน 4 เครื่อง  

17,200 - 17,200 - ส านักงานปลัด 

11 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ในหอประชุม 

เครื่องปรับอากาศ 
เพื่อติดตั้งใน
หอประชุม 

300,000 300,000 - - ส านักงานปลัด 
 

12 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
 

38,000 38,000 38,000 - ส านักงานปลัด 
 

13 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ป้องกันรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

กล้อง cctv กล้อง
วงจรปิด 

200,000 200,000 - - ส านักปลัด 

14 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

25,000 - 25,000 - กองคลัง 

15 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบต้ังโต๊ะ พร้อม
เครื่องส ารองไฟ 

50,000 - - 50,000 กองคลัง 

16 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ (ปริ้น
เตอร์) 
จ านวน 2 เครื่อง  

15,400 - 15,400 - กองคลัง 

17 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือรถบรรทุก
ดีเซล ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 

787,000 787,000 - - กองคลัง 
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ที ่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
ครภุัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

โต๊ะท างานหน้า
เหล็ก จ านวน 2 ตัว 

12,000 - 12 ,000 - กองคลัง 

19 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
 

38,000 - - 38,000 กองคลัง 

20 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน เก้าอี้ท างาน 10,000 - 10,000 - กองคลัง 

21 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร ตู้เอกสารบานเลื่อน 
กระจก  

20,000 - 20,000 - กองคลัง 

22 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร ตู้เหล็กบานเลื่อน 
กระจก 4 ชั้น 

10,000 - 10,000 - กองสวัสดิการสังคม 

23 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือรถบรรทุก
ดีเซล ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 

787,000 - - - กองสวัสดิการสังคม 

24 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องปริ้นเตอร์ 
 

7,000 - - 7,000 กองสวัสดิการสังคม 

25 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบต้ังโต๊ะ พร้อม
เครื่องส ารองไฟ 

25,000 - - 25,000 กองสวัสดิการสังคม 

26 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร ตู้เหล็กบานเลื่อน 
กระจก 4 ชั้น 
 

10,000 - 10,000 - กองสาธารสุขฯ 

27 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน โต๊ะท างาน 
จ านวน 2 ตัว 
 

10,000 - 10,000 - กองสาธารสุขฯ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
ครภุัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดเก็บขยะใน
เขต อบต.ไร่น้อย 

รถบรรทุกขยะขนาด
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
2,400 ซีซี แบบเปิด
ข้างเทท้าย  
จ านวน 2 คัน 

1,900,000 - 1,900,000 - กองสาธารสุขฯ 

29 
 
 

แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดเก็บขยะใน
เขต อบต.ไร่น้อย 

รถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี แบบ
เปิดข้างเทท้าย 

4,238,000 - 4,238,000 - กองสาธารณสุขฯ 

30 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดเก็บขยะใน
เขต อบต.ไร่น้อย 

รถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี  
แบบอัดท้าย 
จ านวน 2 คัน 

4,800,000 - 4,800,000 - กองสาธารณสุขฯ 

31 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อปฏิบัติงาน
ฉุกเฉิน 

รถปฏิบัติการฉุกเฉิน 600,000 - - 600,000 กองสาธารณสุขฯ 

32 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้พ่นหมอก
ควันก าจัดยุง 
ส าหรับพ่นก าจัดยุง
ในเขต อบต.ไร่น้อย 
หมู่ท่ี 1-19 

เครื่องพ่นหมอก
ควันก าจัดยุง 

500,000 - - 500,000 กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
ครภุัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

เพื่อปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบต้ังโต๊ะ พร้อม
เครื่องส ารองไฟ 

25,000 - 25,000 - กองช่าง 

34 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

เพื่อปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องปริ๊นเตอร์ 15,000 - 15,000 - กองช่าง 

35 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อปฏิบัติงานใน
การซ่อมบ ารุง 

เครื่องมือปฏิบัติงาน
ซ่อมบ ารุง 

300,000 300,000 - - กองช่าง 

36 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
แก้ปัญหาระบบ
ไฟฟ้า 

รถกระเช้าไฟฟ้า - - - 2,200,000 กองช่าง 

 37 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ส ารวจ 

เครื่อง GPS บอก
พิกัด ระยะทาง 

25,000 - 25,000 - กองช่าง 

38 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อปฏิบัติงาน รถตักหน้า ขุดหลัง 
แบบขับเคลื่อน   
2 ล้อ 

2,800,000 - 2,800,000 - กองช่าง 

39 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบต้ังโต๊ะ 

25,000 - 25,000 - กองการศึกษา 

40 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

จัดหาและติดต้ัง
เครื่องออกก าลังกาย 
ส าหรับ อบต.ไร่น้อย 
และใช้ในกิจการสา
ธารณ หมู่ที่ 1-19 

500,000 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษา 
 

41 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการรับส่ง
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดซื้อรถรับส่ง
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 2 
คัน 

1,600,000 - - 1,600,000 กองการศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
ครภุัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซ้ือรถบรรทุก
ดีเซล ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 

787,000 - - - กองการศึกษา 

43 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร
และเก็บส่ือการ
เรียนต่าง ๆส าหรับ
กองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตู้เหล็กบานเลื่อน 
กระจก 4 ชั้น 
จ านวน 10 ตู้ 

80,000 - 80,000 - การการศึกษา 

44 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เป็นโต๊ะ
เอนกประสงค์ 

จัดซ้ือโต๊ะพับ
เอนกประสงค์
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

40,000 - 40,000 - การการศึกษา 

45 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อถ่ายเอกสาร จัดซ้ือเครื่องถ่าย
เอกสาร 

100,000 - - - การการศึกษา 

46 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน 
จ านวน 3 ตัว 

18,000 - - 18,000 กองการศึกษา 

47 46แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน เก้าอี้ท างาน 75,000 - - 75,000 กองการศึกษา 

48 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร ตู้เหล็กบานเลื่อน 
กระจก 4 ชั้น 

10,000 - 10,000 - กองส่งเสริม
การเกษตร 

49 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

25,000 - 25,000 - กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
ครภุัณฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องพิมพ์แบบ
หมึกฉีด (ปริ้นเตอร์) 
จ านวน 1  

7,000 - 7,000 - กองส่งเสริม
การเกษตร 

51 แผนงานบริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการ 
สาธารณะของ
หมู่บ้าน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์
ต่างๆส าหรับ อบต.
เพื่อใชก้ิจการ
สาธารณะ หมู่ท่ี 1 
-19 เช่น เต็นท์ 
โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม , 
เครื่องตัดหญ้า  
เต็นท์ ฯลฯ  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

กองส่งเสริมการเกษตร 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 

รวม 23,548,600 4,477,000 16,387,600 7,198,000 - 
 

 


