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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน

จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย

เอกสารส าหรับ
##### -       -       -       -       ส านกัปลัด

2
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร -       -       30,000  30,000  30,000  ส านกัปลัด

3
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน

จัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ
40,000   -  - 40,000  40,000  ส านกัปลัด

4
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อีพ้นกัพิง

สูงส าหรับส านกังาน
20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  ส านกัปลัด

5
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ือง

มลัติมเีดียโปรเจคเตอร์
24,000  -       24,000  -       -       ส านกัปลัด

6
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

จัดซ้ือกล้องถ่าย

ดิจิตอล
10,000  -       -       -       -       ส านกัปลัด

7
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัวจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 10,000  -       -       -       -       ส านกัปลัด

8
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์
20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  ส านกัปลัด

9
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 25,000  -       -       -       -       ส านกัปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีฆ้่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

10
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ
จัดซ้ือรถบรรทุก

(ดีเซล) แบบบรรทุก
-       -       ##### -       -       ส านกัปลัด
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11
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า

ชนดิข้อแข็ง
10,000  10,000  10,000  10,000  -       ส านกัปลัด

12
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า

ชนดิล้อจักรยาน
12,000  12,000  12,000  12,000  -       ส านกัปลัด

13
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน

จัดซ้ือตู้เหล็กบาน

เล่ือนกระจก
-       -       20,000  20,000  -       ส านกัปลัด

14
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน

จัดซ้ือตู้เหล็กบาน

เล่ือนกระจก
20,000  20,000  20,000  20,000  -       กองคลัง

15
บริหารงา

นทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์
20,000  20,000  20,000  20,000  -       กองคลัง

16 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน
จัดซ้ือตู้เหล็กบาน

เล่ือนกระจก
20,000  20,000  20,000  20,000  -       กองการศึกษาฯ

17 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และ
45,000  45,000  45,000  45,000  -       กองการศึกษาฯ

18 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน
จัดซ้ือโต๊ะท างาน

เหล็กพร้อมกระจก
-       -       ##### -       -       กองการศึกษาฯ

19 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน
จัดซ้ือเกา้อีพ้นกัพิง

สูงส าหรับส านกังาน
-       -       60,000  -       -       กองการศึกษาฯ



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

20 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน
จัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ

แบบ         แยกส่วน

-        - ##### -       -       กองการศึกษาฯ

21
สาธารณสุ

ข
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน

จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็

เอกสาร 2 บานทึบ
20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  

กอง

สาธารณสุ

ข
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22
สาธารณสุ

ข
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และ
45,000  45,000  45,000  -       -       

กอง

สาธารณสุ

23
สาธารณสุ

ข
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์การเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองพ่น

หมอกควัน จ านวน   
-       -       ##### -       -       

กอง

สาธารณสุ

24
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 6,000    6,000    6,000    6,000    6,000    กองช่าง

25
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน

จัดซ้ือเกา้อีพ้นกัพิง

สูงส าหรับส านกังาน
15,000  -       -       -       -       กองช่าง

26
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ

จัดซ้ือขาต้ังกล้องวัด

มมุ
4,000    -       -       -       -       กองช่าง

27
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์
40,000  40,000  40,000  40,000  -       กองช่าง

28
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 10,000  10,000  10,000  10,000  -       กองช่าง

29
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 20,000  20,000  20,000  20,000  -       กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

30
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านกังาน

จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย

เอกสารส าหรับ
-       -       ##### ##### ##### กองช่าง

31
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

จัดซ้ือกล้องถ่าย

ภาพนิง่ระบบดิจิตอล
-       -       14,000  -       -       กองช่าง

32
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง

จัดซ้ือแบบหล่อ

คอนกรีต 
-       -       12,000  -       -       กองช่าง
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33
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง

จัดซ้ือชุดทดสอบ

ความข้นเหลวของ

คอนกรีต (SLUMP 

-       -       8,000    -       -       กองช่าง

34
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง

จัดซ้ือแบบหล่อ

คอนกรีต ทรงเหล่ียม 

(เหล็ก) พร้อมเหล็ก

-       -       ##### -       -       กองช่าง

35
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง -       -       8,700    -       -       กองช่าง

36
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา

จัดซ้ือเคร่ืองออก

ก าลังกาย  หมูท่ี่ 4
-       -       ##### -       -       กองช่าง

37
เคหะ

และชุมชน
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา

จัดซ้ือเคร่ืองออก

ก าลังกาย  หมูท่ี่ 9
-       -       ##### ##### -       กองช่าง

586,000 308,000 ##### 573,000 256,000 รวม   37   โครงการ



เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
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