
 
 
 
        
 

 

                                       
                                  

 

 

    
                                  
 
                                

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน    
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 4 97,368,000 4 97,368,000 8 194,736,000 
รวม - - - - - - 4 97,368,000 4 97,368,000 8 194,736,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เศรษฐกิจ 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 
5) ยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการบา้นเมืองที่ด ี

            

รวม - - - - - - - - - - - - 
6) ยุทธศาสตร์แผนการ
กระจายอำนาจใหแ้ก่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายของรัฐและ
ยุทธศาสตร์ของจังหวดั 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 
7) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - 4 97,368,000 4 97,368,000 8 194,736,000 

 

แบบ ผ.01 



 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) ยุทธศาสตร์แผนการกระจาย
อำนาจให้แก่  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบาย
ของรัฐและยุทธศาสตรข์อง
จังหวัด 

            

    6.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - 1 100,000 1 100,000 2 200,000 
รวม - - - - - - 1 100,000 1 100,000 2 200,000 

7) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - 3 400,000 194 38,175,000 181 36,000,000 378 74,575,000 

 

 
 
 
 
 



บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน    
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 204 40,200,000 323 70,390,000 694 140,250,000 702 143,340,000 528 111,600,000 2,451 505,780,000 
รวม 204 40,200,000 323 70,390,000 694 140,250,000 702 143,340,000 528 111,600,000 2,451 505,780,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เศรษฐกิจ 

            

   2.1 แผนงานการเกษตร 25 1,400,000 25 1,400,000 29 1,600,000 29 1,600,000 29 1,600,000 137 7,600,000 
   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 27 1,450,000 27 1,450,000 27 1,450,000 27 1,450,000 27 1,450,000 135 7,250,000 
   2.3 แผนงานสาธารณสุข 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000 

รวม 54 2,950,000 54 2,950,000 58 3,150,000 58 3,150,000 58 3,150,000 282 15,350,000 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ 

            

    3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5 250,000 5 250,000 5 250,000 5 250,000 5 250,000 25 1,250,000 
    3.2 แผนงานการศึกษา 36 4,450,000 36 4,450,000 36 4,450,000 36 4,450,000 36 4,450,000 180 22,250,000 
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 24 1,930,000 24 1,930,000 24 1,930,000 24 1,930,000 24 1,930,000 120 9,650,000 
    3.4 แผนงานการเกษตร 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000 
    3.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

13 37,190,000 13 37,190,000 14 37,690,000 14 37,690,000 14 37,690,000 68 187,450,000 

    3.6 แผนงานเคหะชุมชน 3 7,400,000 3 7,400,000 8 9,900,000 8 9,900,000 8 9,900,000 30 44,500,000 
รวม 83 51,320,000 83 51,320,000 89 54,320,000 89 54,320,000 89 54,320,000 433 265,600,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

            

    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 3 170,000 3 170,000 6 652,000 6 652,000 6 652,000 24 2,296,000 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 22 13,100,000 22 13,100,000 22 13,100,000 22 13,100,000 22 13,100,000 110 65,500,000 
    4.3 แผนงานการเกษตร 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000 
    4.4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

36 11,000,000 36 11,000,000 36 11,000,000 36 11,000,000 36 11,000,000 180 55,000,000 

รวม 63 24,370,000 63 24,370,000 66 24,852,000 66 24,852,000 66 24,852,000 324 123,296,000 
 

แบบ ผ.01 



ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการบา้นเมืองที่ด ี

            

    5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 33 3,200,000 34 3,440,000 34 3,440,000 34 3,440,000 34 3,440,000 169 16,960,000 
    5.2 แผนงานการศึกษา - - 1 240,000 1 240,000 1 240,000 1 240,000 4 960,000 
    5.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

- - 1 240,000 1 240,000 1 240,000 1 240,000 4 960,000 

    5.4 แผนงานการเกษตร - - 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000 
    5.5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

31 46,350,000 33 46,840,000 33 36,840,000 33 36,840,000 33 36,840,000 163 203,710,000 

รวม 64 49,550,000 70 50,960,000 70 40,960,000 70 40,960,000 70 40,960,000 344 223,390,000 
6) ยุทธศาสตร์แผนการ
กระจายอำนาจใหแ้ก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวนโยบายของรัฐและ
ยุทธศาสตร์ของจังหวดั 

            

    6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 
    6.2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

26 5,750,000 27 5,800,000 30 6,000,000 30 6,000,000 30 6,000,000 143 29,550,000 

    6.3 แผนงานการศึกษา 20 9,900,000 20 9,900,000 27 11,324,800 27 11,324,800 27 11,324,800 121 53,774,400 
    6.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

9 900,000 9 900,000 9 900,000 9 900,000 9 900,000 45 4,500,000 

    6.5 แผนงานสาธารณสุข 4 590,000 4 590,000 4 590,000 4 590,000 4 590,000 20 2,950,000 
    6.6 แผนงานการเกษตร  1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000 

รวม 61 17,390,000 62 17,440,000 72 19,064,800 72 19,064,800 72 19,064,800 339 92,024,400 
7) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

            

    7.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - 13 650,000 13 650,000 13 650,000 13 650,000 52 2,600,000 
    7.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - 4 2,400,000 5 2,500,000 5 2,500,000 4 2,400,000 18 9,800,000 

รวม - - 17 3,050,000 18 3,150,000 18 3,150,000 17 3,050,000 70 12,400,000 
รวมทั้งสิ้น 529 185,780,000 672 220,480,000 1,067 285,746,800 1,075 288,836,800 900 256,996,800 4,243 1,237,840,400 

 
 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                        

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 
ลิตร 

- - - 13,000 - สำนักปลัด 

 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร - - - 100,000 - กองช่าง 

 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เครื่องปริ้นเลเซอร์ A3  - - - 10,000 - กองช่าง 

 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำรวจ เพื่อปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

ล้อวัดระยะ - - - 2,000 - กองช่าง 

 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำรวจ เพื่อปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

เครื่องวัดระดับความ
สูง/ความยาว ชนิด
เลเซอร์ 

- - - 2,000 - กองช่าง 

 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อปฏิบัติงานซ่อม
บำรุง 

ชุดหล่อคอนกรีต ขนาด.
0.15*0.15* 
0.15 (ชุดละ 3 ก้อน
ตัวอย่าง) จำนวน 3 ชุด 

- - - 15,000 15,000 กองช่าง 

 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อปฏิบัติงานซ่อม
บำรุง 

ชุดทดสอบความขน้เหลว
คอนกรีต (Slump 
Test) จำนวน 3 ชุด 

- - - 15,000 15,000 กองช่าง 

 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อปฏิบัติงานซ่อม
บำรุง 

เครื่องสูบน้ำใต้ดิน 
ขนาด 2 แรงม้า 220 
โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง 

- - - 40,000 40,000 กองช่าง 

 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อปฏิบัติงานซ่อม
บำรุง 

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ
ใต้ดิน ขนาด 2 แรงม้า 
จำนวน 2 เครื่อง 

- - - 40,000 40,000 กองช่าง 

 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้พ่นละออง
ฝอยฆ่าเช้ือโรค 

เครื่องพ่นละอองฝอย 
จำนวน 2 เครื่อง 

- - 190,000 190,000 - กอง 
สาธารณสุขฯ 

 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้พ่นฆ่าเช้ือ
โรค 

เครื่องพ่นสะพายหลัง 
จำนวน 5 เครื่อง 

- - 15,000 15,000 - กอง 
สาธารณสุขฯ 

 รวม    205,000 442,000 110,000  

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                        

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร ตู้เหล็กบานเล่ือน 
กระจก 4 ชั้น 

30,000 - 30,000 - 30,000 สำนักปลัด 

2 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง 

15,000 15,000 - - 15,000 สำนักปลัด 

3 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
บันทึกเสียง 

15,000 - - 15,000 - สำนักปลัด 

4 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ 

เพื่อเป็นเครื่องแสดง
ภาพในการบรรยาย
ให้ห้องประชุมและ
งานต่าง ๆ 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
จำนวน 2 เครื่อง 

- - 65,400 65,400 - สำนักปลัด 

5 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ 

เพื่อเป็นเครื่องแสดง
ภาพในการบรรยาย
ให้ห้องประชุมและ
งานต่าง ๆ 

จอรับภาพขนาด
เส้นทแยงมุม 150 
นิ้ว  

- - 24,300 24,300 - สำนักปลัด 

6 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อตัดตกแต่งสวน
และสนามหญา้ 
สำหรับ อบต.ไร่น้อย 

เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน  

- - 21,800 - 21,800 สำนักปลัด 

7 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อตัดตกแต่งสวน
และสนามหญา้ 
สำหรับ อบต.ไร่น้อย 

เครื่องตัดหญ้าแบบ
ล้อจักรยาน  

- - 12,000 - 12,000 สำนักปลัด 

8 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อตัดตกแต่งสวน
และสนามหญา้ 
สำหรับกิจการ
สาธารณะ  
หมู่ที่ 1-19 

เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง  

- - 57,000 57,000 - สำนักปลัด 

  
  

แบบ ผ.03 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดโต๊ะทำงาน 150,000 - 150,000 - 150,000 สำนักปลัด 

10 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถบรรทุก
ดีเซล (สี่ประตู)
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  

- 787,000 787,000 787,000 - สำนักปลัด 

11 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน เก้าอี้ทำงาน 20,000 - - 20,000  สำนักปลัด 

12 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ 

- 50,000 50,000 50,000 - สำนักปลัด 

13 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

50,000 - 50,000 - 50,000 สำนักปลัด 

14 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนักงาน 

เครื่องพิมพ์แบบ
หมึกฉีด   

17,200 17,200 17,200 - 17,200 สำนักปลัด 

15 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
LED หรือขาวดำ 
จำนวน 2 เครื่อง 

- - 17,800 17,800 - สำนักปลัด 

16 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
มัลติฟังชั่น  

- - 15,000 15,000 - สำนักปลัด 

17 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ป้องกันรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

กล้อง cctv กล้อง
วงจรปิด 

- 200,000 200,000 200,000 - สำนักปลัด 

18 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ 

เพื่อความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารทั้งภาพและ
เสียง 

โทรทัศน์ LED TV 
ขนาด 40 นิว้ 
จำนวน  

- - 12,100 12,100  สำนักปลัด 

19 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ
ในห้องรองปลัด 

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 13,000  
บีทียู  

- - 30,100  - - สำนักปลัด 

 
  



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 30,000  
บีทียู  

- - 48,100 - - สำนักปลัด 

21 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ
ในหอประชุม 

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 50,000 บี
ทียู  

- - 228,000 228,000  - สำนักปลัด 

22 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ลงเวลา
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองสแกน
ลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้าออก 

- - 29,100 - 29,100 สำนักปลัด 

23 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือให้เสียงคมชัด
ไม่มีเสียงสะท้อน 

ชุดเคร่ืองเสียง 
พร้อมไมโครโฟน 
สำหรับห้องประชุม 
พร้อมซับเสียง 

- - 200,000 200,000 - สำนักปลัด 

24 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจการต่าง ๆ 

ชุดเคร่ืองเสียง
ประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ติดรถยนต์ 

- - 20,000 20,000 - สำนักปลัด 

25 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

โทรศัพท์สำนักงาน
ตั้งโต๊ะ  

- - 10,000 - 10,000 สำนักปลัด 

26 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ในงานพิธี
ต่าง ๆ 

ชุดโซฟารับแขก - - 20,000 20,000  สำนักปลัด 

27 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เคร่ืองสแกนเนอร์
สำหรับเก็บงาน  

- - 18,000 - 18,000 สำนักปลัด 

28 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุดโต๊ะประชุม - - 200,000 200,000 - สำนักปลัด 

29 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ในพิธีการ
ต่าง ๆ 

โต๊ะหมู่บูชา 
จำนวน 1 ชุด 

- - 8,500 8,500 - สำนักปลัด 

 
 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะพับ
เอนกประสงค์แบบ 

- - 28,000 - 28,000 สำนักปลัด 

31 แผนงานรักษาความ
สงบ 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

รถดับเพลิงขนาด
เล็ก  

- - 2,000,000 - 2,000,000 สำนักปลัด 

32 แผนงานรักษาความ
สงบ 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์อื่น ๆ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เลื่อยโซ่ยนต ์ - - 40,000 40,000 - สำนักปลัด 

32 แผนงานรักษาความ
สงบ 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์อื่น ๆ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

แท่นฉีดน้ำ
รถดับเพลิง 

- - 100,000 100,000 - สำนักปลัด 

33 แผนงานรักษาความ
สงบ 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์อื่น ๆ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

วิทยุสื่อสาร - - 100,000 - 100,000 สำนักปลัด 

33 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะทำงาน
เอนกประสงค์ 

- - 20,000 - 20,000 กองคลัง 

35 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เก้าอ้ีทำงาน
เอนกประสงค์ 

- - 15,000 - 15,000 กองคลัง 

34 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบเรียงยาว  

- - 60,000 - 60,000 กองคลัง 

36 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  - - 15,000 - 15,000 กองคลัง 

37 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค  

- - 21,000 - 15,000 กองคลัง 

38 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เคร่ืองสแกนเนอร์  - - 15,000 - 15,000 กองคลัง 

 
 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เคร่ืองสำรองไฟ  
 

- - 2,500 - 2,500 กองคลัง 

40 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เคร่ืองพิมพ์มัลติ
ฟังชั่น  

- - 17,000 - 17,000 กองคลัง 

41 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองบันทึกเสียง 
(งานธุรการ) 

- - 5,000 - 5,000 กองคลัง 

42 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เคาท์เตอร์แบบมี
ลิ้นชัก  

- - 50,000 - 50,000 กองคลัง 

43 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

รถจักรยานยนต์ 
 

- - 40,800 - 40,800 กองคลัง 

44 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 4 ชั้น 

- - 30,000 30,000 - กองคลัง 

45 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 
บ้านเปิด  

- - 30,000 30,000 - กองช่าง 

46 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะทำงาน
พนักงาน 

- - 100,000 100,000 - กองช่าง 

47 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีทำงาน
พนักงาน 

- - 30,000 30,000 - กองช่าง 

48 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 30,000  
บีทียู จำนวน 3 
เคร่ือง 

- - 144,300 -  กองช่าง 

 
 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 13,000  
บีทียู จำนวน 2 
เคร่ือง 

- - 30,100 - 30,100 กองช่าง 

50 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 18,000  
บีทียู จำนวน 2 
เคร่ือง 

- - 34,800 34,800 - กองช่าง 

51 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 24,000  
บีทียู จำนวน 1
เคร่ือง 

- - 43,400 - 43,400 กองช่าง 

52 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล 

- - 15,000 15,000 - กองช่าง 

53 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล 

- - 15,000 15,000 - กองช่าง 

54 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์โฆษนาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารทั้งภาพและ
เสียง 

โทรทัศน์ LED TV 
ขนาด 40 นิ้ว 
จำนวน 1 เคร่ือง 

- - 12,100 12,100 - กองช่าง 

55 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เคร่ืองพิมพ์แบบ
หมึกฉีด สี/ขาวดำ 

- - 30,000 30,000 - กองช่าง 

56 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ 

- - 30,000 30,000 - กองช่าง 

 
 
 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เคร่ืองสำรองไฟ - - 12,500 12,500 - กองช่าง 

58 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

เคร่ืองพิมพ์ดีด - - 5,000 5,000 - กองช่าง 

59 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือปฏิบัติงานซ่อม
บำรุง 

แม่แรงขนาด 60 
ตัน 

- - 15,000 15,000 - กองช่าง 

60 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

เคร่ืองกระแทก
คอนกรีต 

- - 17,800 - - กองช่าง 

61 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

เคร่ืองตบดิน - - 21,000 - - กองช่าง 

62 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือปฏิบัติงานซ่อม
บำรุง 

เคร่ืองเชื่อม ซีโอทู 
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 

- - 30,000 - 30,000 กองช่าง 

63 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือปฏิบัติงานซ่อม
บำรุง 

เคร่ืองชารจ์แบ
ตเตอรีรถยนต์ 

- - 30,000 - 30,000 กองช่าง 

64 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือปฏิบัติงานซ่อม
บำรุง 

เคร่ืองช่วยสตารท์ - - 15,000 - 15,000 กองช่าง 

65 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือปฏิบัติงานซ่อม
บำรุง 

ชุดสว่านแทน่เจาะ - - 15,000 - 15,000 กองช่าง 

66 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อปฏิบัติงานซ่อม
บำรุง 

ชุดเครื่องคอริ่ง 
เจาะถนน 

- - 100,000 - 100,000 กองช่าง 

67 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อปฏิบัติงานซ่อม
บำรุง 

บันไดล้อเลื่อน - - 50,000 - 50,000 กองช่าง 

68 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำรวจ เพื่อปฏิบัติงาน
สำรวจ 

เทปวัดระยะ - - 15,000 - 15,000 กองช่าง 

69 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำรวจ เพื่อปฏิบัติงาน
สำรวจ 

กล้องวัดระดับขยาย 
24 เท่า 

- - 22,000 - 22,000 กองช่าง 

 
 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำรวจ เพื่อปฏิบัติงาน
สำรวจ 

เครื่องก่อคอนกรีต - - 100,000 100,000 - กองช่าง 

71 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำรวจ เพื่อปฏิบัติงาน
สำรวจ 

เครื่อง gps  - - - 30,000 - กองช่าง 

72 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซื้อรถบรรทุก
ดีเซล ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
จำนวน 1 คัน 

- - 868,000 868,000 - กองช่าง 

73 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

รถแทรกเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ใบมีด พาน
หลัง อุปกรณ์พ่วง
ตัดหญ้า 

- - 676,000 676,000 - กองช่าง 

74 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
แก้ปัญหาระบบ
ไฟฟ้า 

รถกระเช้าไฟฟ้า - - - 2,200,000 - กองช่าง 

75 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อปฏิบัติงาน รถตักหน้า ขุดหลัง 
แบบขับเคลื่อน   
2 ล้อ 

2,800,000 - - 2,800,000 - กองช่าง 

78 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ เด็ก
ปฐมวัย และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตำแย 

ชุดอุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียน DL TV 

- 30,700 30,700 30,700 - กองการศึกษาฯ 

79 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซื้อรถบรรทุก
ดีเซล ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
จำนวน 1 คัน 

- - 787,000 787,000 - กองการศึกษาฯ 

 
 
 
  



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการรับส่ง
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดซื้อรถรับส่ง
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 2 
คัน 

1,600,000 - - 1,600,000 - กองการศึกษา 

81 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร
และเก็บสื่อการเรียน
ต่าง ๆสำหรับกอง
การศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตู้เหล็กบานเล่ือน 
กระจก 4 ชั้น 
จำนวน 10 ตู ้

80,000 - 80,000 - 80,000 กองการศึกษา 

82 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ 

25,000 - 25,000 - 25,000 กองการศึกษา 

83 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

จัดหาและติดต้ัง
เครื่องออกกำลัง
กาย สำหรับ อบต.
ไร่น้อย และใช้ใน
กิจการสาธารณ หมู่
ที่ 1-19 

500,000 500,000 500,000 500,000 50,000 กองการศึกษา 

85 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ เด็ก
ปฐมวัย และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตำแย 

ชุดอุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียน DL TV 

- 30,700 30,700 30,700 - กองการศึกษาฯ 

86 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้เป็นโต๊ะ
เอนกประสงค์ 

จัดซื้อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์
สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

40,000 - 40,000 - 40,000 กองการศึกษา 

84 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ลงทะเบียน
และยื่นคำขอรับเงิน
เบี้ยความพกิาร ละ
ขอรับการสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส ์

เครื่องอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) 
จำนวน 2 เครื่อง 

- 1,400 1,400 1,400 - กองสวัสดิการ
สังคม 

 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนักงาน 

โต๊ะทำงาน 
จำนวน 3 ตัว 

18,000 - - 18,000  กองสวัสดิการ
สังคม 

88 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน เก้าอี้ทำงาน 75,000 - - 75,000 10,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

89 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชกั - - 8,000 - 8,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

90 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซื้อรถบรรทุก
ดีเซล ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
จำนวน 1 คัน 

787,000 - 787,000 - 787,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

91 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนักงาน 

เครื่องปริ้นเตอร์ 
 

7,000 - 7,000 - 7,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

92 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ พร้อม
เครื่องสำรองไฟ 

25,000 - 25,000 - 25,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

93 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดเก็บขยะใน
เขต อบต.ไร่น้อย 

รถบรรทุกขยะ
ขนาดขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี แบบ
เปิดข้างเทท้าย  
จำนวน 2 คัน 

1,900,000 - 1,900,000 - 1,900,000 กองสาธารสุขฯ 

94 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดเก็บขยะใน
เขต อบต.ไร่น้อย 

รถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 
6,000 ซีซี แบบ
เปิดข้างเทท้าย 

4,238,000 - 4,238,000 - 4,238,000 กองสาธารสุขฯ 

 
 
 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดเก็บขยะใน
เขต อบต.ไร่น้อย 

รถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 
6,000 ซีซี  
แบบอัดท้าย 
จำนวน 2 คัน 

4,800,000 - 4,800,000 - 4,800,000 กองสาธารสุขฯ 

96 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 
 

เพื่อปฏิบัติงาน
ฉุกเฉิน 

รถปฏิบัติการฉุกเฉิน 600,000 - -  600,000 - กองสาธารสุขฯ 

97 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์การแพทย ์ เพื่อใช้พ่นหมอกควัน
กำจัดยุง สำหรับพ่น
กำจัดยุงในเขต 
อบต.ไร่น้อย หมู่ที่ 
1-19 

เครื่องพ่นหมอก
ควันกำจัดยุง 

500,000 - 500,000 - 500,000 กองสาธารสุขฯ 

98 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์การแพทย ์ เพื่อใช้พ่นหมอกควัน
กำจัดยุง สำหรับพ่น
กำจัดยุงในเขต 
อบต.ไร่น้อย หมู่ที่ 
1-19 

เครื่องพ่นยา 500,000 - 500,000 - 500,000 กองสาธารสุขฯ 

99 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน โต๊ะทำงาน 
จำนวน 2 ตัว 
 

10,000 - 10,000 - 10,000 กองสาธารสุขฯ 

100 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน เก้าอี้ทำงาน 
 

10,000 - 10,000 - 10,000 กองสาธารสุขฯ 

101 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

50,000 - 50,000 - 50,000 กองสาธารสุขฯ 

102 แผนงานการเกษตร 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร ตู้เหล็กบานเล่ือน 
กระจก 4 ชั้น 

10,000 - 10,000 - - กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

25,000 - 25,000 - - กองส่งเสริม
การเกษตร 

104 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำนักงาน 

เครื่องพิมพ์แบบ
หมึกฉีด   

- - 4,300 - 4,300 กองส่งเสริม
การเกษตร 

105 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อใช้ในกิจการ 
อบต.ไร่น้อย 
และกิจการสาธารณ
ของหมู่บ้าน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เต็นท์  280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 สำนักงานปลัด 
 

106 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

จัดซื้อฉากกันห้อง - - 100,000 100,000 100,000 สำนักงานปลัด 

107 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร - - 40,000 40,000 40,000 สำนักงานปลัด 

108 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อใช้ในกิจการ 
สาธารณะของ
หมู่บ้าน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ
สำหรับ อบต.เพื่อใช้
กิจการสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 -19 เช่น 
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ 
พัดลม , เครื่องตัด
หญ้า  เต็นท์ ฯลฯ  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สำนักงานปลัด 
กองช่าง 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ

สังคม 
     รวม 20,617,200 3,412,000 23,367,500 14,525,400 17,891,900  

 
 
 
 
  
 
 



 
 


