
แบบ ผ. 08

เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โต๊ะ - เก้าอ้ีส านักงาน 16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด

ในส านักงาน จ านวน  2  ชุด
2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

ในส านักงาน จ านวน  2  ตู้
3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ 64,800 64,800 64,800 64,800 ส านักปลัด

ในส านักงาน จ านวน  2  เคร่ือง
4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ดูดฝุ่นในรถยนต์ เคร่ืองดูดฝุ่น 14,000 14,000 14,000 14,000 ส านักปลัด

ส่วนกลาง , ส านักงาน จ านวน  1  เคร่ือง
5 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ เพ่ือใช้ในงานจราจร ชุดสปอร์ทไลท์ 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

จ านวน  1 ชุด
6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือใช้ในส านักงาน โทรทัศน์ 20,000 20,000 20,000 - ส านักปลัด

เผยแพร่ จ านวน  1  เคร่ือง
7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือใช้ฉายภาพจาก เคร่ืองมัลติมีเดีย - 24,000 24,000 24,000 ส านักปลัด

เผยแพร่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
ในการน าเสนองานต่างๆ จ านวน  1  เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด

หมวด วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน ประเภท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือใช้ในการเก็บและ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลัด

เผยแพร่ บันทึกภาพ และอุปกรณ์บันทึกภาพ
จ านวน  4 ชุด

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือใช้ถ่ายภาพน่ิง กล้องถ่ายภาพน่ิง - 11,000 11,000 11,000 ส านักปลัด
เผยแพร่ ในการปฏิบัติงาน จ านวน  1  เคร่ือง

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือใช้ตัดแต่งพุ่มไม้ เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 15,000 15,000 - - ส านักปลัด
งานครัว จ านวน  1  เคร่ือง

11 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิงเพ่ือใช้ในการฉีดน้ า หัวฉีดน้ าดับเพลิง 2,000 - - - ส านักปลัด
ภายใน ดับเพลิง จ านวน  1  อัน

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์และ 60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลัด
เคร่ืองพิมพ์,ส ารองไฟฟ้า
จ านวน  2  ชุด

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้บังแสงแดด ติดต้ังผ้าม่านใน 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด
ท่ีสาดส่องเข้ามา ในส านักงาน
ในส านักงาน จ านวน  2  ชุด

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด
ล้างรถ ของ อบต. ในงานล้างรถ

จ านวน  2  ชุด

วัตถุประสงค์ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด

ภายใน ด้านการป้องกันและ ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย

จ านวน  1  งาน
16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของ 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด

ปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ให้สามารถ ส านักงานปลัด
ใช้งานได้ตามปกติ ใช้งานได้ตามปกติ

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โต๊ะ - เก้าอ้ีส านักงาน 16,000 16,000 16,000 16,000 กองคลัง
ในส านักงาน จ านวน  2  ชุด

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง
ในส านักงาน จ านวน  2  ตู้

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์และ 30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง
เคร่ืองพิมพ์,ส ารองไฟฟ้า
จ านวน  1  ชุด

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของ 250,000 250,000 250,000 250,000 กองคลัง
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ให้สามารถ กองคลัง

ใช้งานได้ตามปกติ ใช้งานได้ตามปกติ
21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โต๊ะ - เก้าอ้ีส านักงาน 16,000 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2  ชุด
22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2  ตู้

หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ 72,400 72,400 72,400 72,400 กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2  เคร่ือง
24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ถ่ายเอกสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ

ในงานศูนย์พัฒนา ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)
เด็กเล็ก จ านวน  2  เคร่ือง

25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือใช้ในการเก็บและ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 150,000 150,000 150,000 150,000 กองการศึกษาฯ
เผยแพร่ บันทึกภาพ และอุปกรณ์บันทึกภาพ

จ านวน  4 ชุด
26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือใช้ถ่ายภาพน่ิงงาน กล้องถ่ายภาพน่ิง 22,000 22,000 22,000 22,000 กองการศึกษาฯ

เผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2  เคร่ือง
27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์และ 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศึกษาฯ

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เคร่ืองพิมพ์,ส ารองไฟฟ้า
จ านวน  2  ชุด

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้บังแสงแดด ติดต้ังผ้าม่านใน 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ
ท่ีสาดส่องเข้ามา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในส านักงาน จ านวน  2  ชุด

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้ปูกลางแจ้ง พ้ืนยางพารา 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ
(สนาม) ในศูนย์พัฒนา จ านวน  2  ชุด
เด็กเล็ก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ให้สามารถ กองการศึกษาฯ
ใช้งานได้ตามปกติ ใช้งานได้ตามปกติ

31 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โต๊ะ - เก้าอ้ีส านักงาน 8,000 8,000 8,000 8,000 กองสาธารณสุขฯ
ในส านักงาน จ านวน  1  ชุด

32 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร 10,000 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ
ในส านักงาน จ านวน  1  ตู้

33 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในการควบคุมและ เคร่ืองพ่นหมอกควัน - 59,000 59,000 59,000 กองสาธารณสุขฯ
ป้องกันโรคโดยแมลง จ านวน  1  เคร่ือง

34 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเพ่ือใช้ในการแจ้งเตือน ป้ายไฟเตือน LED 30,000 - - - กองสาธารณสุขฯ
ขอใช้เส้นทางในการ รถบรรทุกขยะ  
ปฏิบัติหน้าท่ี จ านวน 1 ชุด

35 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์และ 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุขฯ
เคร่ืองพิมพ์,ส ารองไฟฟ้า
จ านวน  1  ชุด

36 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้ในการฉีดน้ า เคร่ืองฉีดน้ า 15,000 - - - กองสาธารณสุขฯ
ช าระล้างส่ิงสกปรก จ านวน 1 เคร่ือง

37 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของ 200,000 200,000 200,000 200,000 กองสาธารณสุขฯ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ให้สามารถ กองสาธารณสุขฯ

ใช้งานได้ตามปกติ ใช้งานได้ตามปกติ

ที่ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงาน



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โต๊ะ - เก้าอ้ีส านักงาน 8,000 8,000 8,000 8,000 กองช่าง
ในส านักงาน จ านวน  1  ชุด

39 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
ในส านักงาน จ านวน  2  ตู้

40 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในส านักงาน พัดลมติดผนัง 6,000 - - - กองช่าง
ช่วยคลายความร้อน จ านวน  2  เคร่ือง

41 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 2,500,000 - - - กองช่าง
และขนส่ง ซ่อมไฟฟ้า จ านวน  1  คัน

42 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน รถน่ังส่วนกลาง 784,000 784,000 784,000 784,000 กองช่าง
และขนส่ง จ านวน  1  คัน

43 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองตบดิน 21,000 21,000 21,000 21,000 กองช่าง
ซ่อมแซมถนน จ านวน  1  เคร่ือง

44 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือใช้ถ่ายภาพน่ิง กล้องถ่ายภาพน่ิง 11,000 11,000 11,000 11,000 กองช่าง

เผยแพร่ ในการปฏิบัติงาน จ านวน  1  เคร่ือง

45 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของ 150,000 150,000 150,000 150,000 กองช่าง
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ให้สามารถ กองช่าง

ใช้งานได้ตามปกติ ใช้งานได้ตามปกติ
รวม 5,541,200 3,132,200 3,117,200 3,097,200

หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา


