
 
- ๓๑๑- 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในภารกิจงาน
ของ อบต.ในการ
เดินทางไปราชการ
และประสานงานกับ
ส่วนราชการและพื้นที่
ในต าบล 
 

จัดซ้ือรถยนต์ ๔  
ประต ู
จ านวน  ๑ คัน 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษา 

๒ บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้เป็นสื่อส าหรับ
บริการข้อมูลข่าวสาร
และรับรองผู้มาติดต่อ
ราชการระหว่างการ
รอรับบริการ 

จัดซ้ือโทรทัศน์  LED   
ขนาดไม่น้อยกว่า  ๕๐  
น้ิว  รายละเอียด
จอภาพไม่น้อยกว่า  
๑,๙๒๐x ๑,๐๘๐   
พิกเซล   
จ านวน  ๑  เครื่อง 
 

๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

-๓๑๒- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้เป็นรถตรวจ
การณ์และกู้ภัย ใน
ภารกิจงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดซ้ือรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ 
ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) 
พร้อมหลังคา
อลูมิเนียม 
 

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๔ บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อใช้ในภารกิจการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และงาน
ซ่อมบ ารุงในกิจการ
ของส านักปลัด 

รถฟาร์มแทรกเตอร์  
ชนิดขับเคลื่อน  ๔  
ล้อ   ขนาด  ๘๕  
แรงม้า  จ านวน  ๑  
ค้น 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๓๑๓- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายใน
ส านักงาน และบริการ
ประชาชน 

จัดซ้ืออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) 
จ านวน ๒ เครื่อง 
(คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ส านักปลัด 

๖ บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้เป็นช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร 
ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 
 

จัดซ้ือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
จ านวน ๑ เครื่อง  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๗ รักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อจัดซ้ือป้ายเตือน
โรงเรียนระวังเด็ก 

จัดซ้ือป้ายเตือน
โรงเรียนระวังเด็ก  
ต – ๕๗ 
โรงเรียน  ๒  แห่ง 
จ านวน  ๔  จุด 
ศพด.  ๓  แห่ง 
จ านวน  ๖  จุด 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

 



-๓๑๔- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ปรับอุณหภูมิใน
ห้องท างานให้
เหมาะสมกับสภาพ
อากาศ ส าหรับบริการ
ประชาชน 

จัดซ้ือพัดลมติดผนัง 
ขนาด ๑๖ น้ิว 
ปี ๖๓ = จ านวน  ๒ 
ตัว 
ปี ๖๔= จ านวน ๒ ตัว 
 
 

๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ ส านักปลัด 

๙ บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในงานกิจกรรม
หอประชุม
เอนกประสงค์ 
 

จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก
จ านวน ๓๐๐ ตัว 
(๒๕๐บ.) 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ส านักปลัด 

๑๐ บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในงานกิจกรรม
หอประชุม
เอนกประสงค์ 
 

จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 
หอประชุม
เอนกประสงค์ 
๑๖ เครื่อง 
(๓๖๐๐๐BTU*๑๖) 
(๔๗๐๐๐*๑๖) 
 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๑๑ บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทยุ 

เพื่อใช้ในงานกิจกรรม
หอประชุม
เอนกประสงค์ 
 

จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า 
หอประชุม (๑๕๐KVA)  
 จ านวน๑ ตัว 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

 
 



-๓๑๕- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒ รักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

จัดซ้ือเครื่องตัดถ่าง 
จ านวน ๑ ชุด 
ประกอบด้วย 
๑. เครื่องต้นก าลัง 
    ๑ เครื่อง 
๒. คีมตัด ๑ อัน 
๓. คีมถ่าง ๑ อัน 
๔. กระบอกค้ ายัน 
    ๑ อัน 
๕. สายไฮโดรลิกและ
อุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน ๑ ชุด 
 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๑๓ รักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย   

จัดซ้ือเรือท้องแบน
อลูมิเนียม ขนาดยาว
ไม่น้อยกว่า ๔.๘ ม. 
กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๗ 
ม. สูงไม่น้อยกว่า 
๐.๔ ม. พร้อม
เครื่องยนต์ , เทรล
เลอร์ลากเรือ , 
หลังคา พร้อม
อุปกรณ์   
จ านวน ๑ ล า 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

 



 
-๓๑๖- 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔ รักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ดูแล  และรักษา
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินภายใน
ต าบลตาอ็อง  
จ านวน  ๑๖  
หมู่บ้าน 
 

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 
๔๐  จุด 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๑๕ สังคม
สงเคราะห์ 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อติดตั้งในห้อง 
ศพค.ตาอ็องส าหรับ
บริการและ
เอ้ืออ านวยความ
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานของ
คณะท างานศพค. 
ตาอ็อง ประชาชนผู้
มาติดต่อ ตรวจเยี่ยม 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีที
ยู 
จ านวน ๑ เครื่อง 
(จัดซ้ือตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฯ) 
 

๓๒,๔๐๐ ๓๒,๔๐๐ ๓๒,๔๐๐ ๓๒,๔๐๐ ๓๒,๔๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 



 
-๓๑๗- 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖ สังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อเป็นการบริการ
สาธารณะประชาชน
หรือผู้มาติดต่องาน
ของหน่วยงาน  

จัดซ้ือตู้กดน้ าร้อน-
เย็น-น้ าธรรมดา ๑  
หัวจ่าย ๓ อุณหภูมิ ถัง
เก็บน้ าในตัวตู้ ไม่ต้อง
ยกคว่ าถัง จ านวน ๑ 
เครื่อง 
 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๗ สังคม
สงเคราะห์ 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หรือคนพิการต าบล
ตาอ็อง 
 

จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 
จ านวน ๑ ชุด 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

            
 

 
 
 
 
 
 
 

 



-๓๑๘- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘ สังคม
สงเคราะห์ 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หรือคนพิการต าบล
ตาอ็อง 
 

จัดซ้ือชุดโต๊ะและเก้าอ้ี
ประชุม แบบไม่น้อย
กว่า ๑๒ ที่น่ัง 
จ านวน ๑ ชุด 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๙ สังคม
สงเคราะห์ 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หรือคนพิการต าบล
ตาอ็อง 
 

จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก
พร้อมกระจกบนโต๊ะ 
จ านวน ๑ ตัว 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๖,๑๐๐ ๖,๑๐๐ ๖,๑๐๐ ๖,๑๐๐ ๖,๑๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๐ สังคม
สงเคราะห์ 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หรือคนพิการต าบล
ตาอ็อง 
 

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
เหล็กแบบ ๒ บาน
เลื่อนกระจก 
จ านวน ๑ หลัง 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 

 



 

-๓๑๙- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑ สังคม
สงเคราะห์ 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หรือคนพิการต าบล
ตาอ็อง 
 

จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ ๒ 
บานเปิด จ านวน ๑ 
หลัง  (จัดซ้ือตามบัญชี
ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฯ) 

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๒ สังคม
สงเคราะห์ 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หรือคนพิการต าบล
ตาอ็อง 

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล  
อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 
๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิก
เซล ขนาด ๕๕ น้ิว
จ านวน ๑ ตัว 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 
 

๑๙,๖๐๐ ๑๙,๖๐๐ ๑๙,๖๐๐ ๑๙,๖๐๐ ๑๙,๖๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

 
 
 
 
 
 



-๓๒๐- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓ สังคม
สงเคราะห์ 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หรือคนพิการต าบล
ตาอ็อง 

จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๑ เครื่อง 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 
 

๒๘,๖๐๐ ๒๘,๖๐๐ ๒๘,๖๐๐ ๒๘,๖๐๐ ๒๘,๖๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๔ สังคม
สงเคราะห์ 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หรือคนพิการต าบล
ตาอ็อง 

จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๒ เครื่อง 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 
 

๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 

 



-๓๒๑- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๕ สังคม
สงเคราะห์ 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หรือคนพิการต าบล
ตาอ็อง 
 

จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ 
ช่อง  จ านวน ๒ หลัง 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๖ สังคม
สงเคราะห์ 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หรือคนพิการต าบล
ตาอ็อง 

จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 
 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๓๒๒- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๗ สังคม
สงเคราะห์ 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในภารบริการ
ประชาชนตามภารกิจ
งานสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม 
และสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุหรือคน
พิการต าบลตาอ็อง 

จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 
๑๒ ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า ๙๐ 
กิโลวัตต์ 
จ านวน ๑ คัน 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ) 
 

๑,๒๒๘,๐๐๐ ๑,๒๒๘,๐๐๐ ๑,๒๒๘,๐๐๐ ๑,๒๒๘,๐๐๐ ๑,๒๒๘,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

๒๘ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฎศิลป์ 

เพื่อใช้ในการจัดงาน
พิธีเปิดกีฬาต าบลและ
งานอ่ืนๆ 

จัดซ้ือฆ้อง 
จ านวน ๑ ใบ 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
๖๐ เซนติเมตรพร้อม
ขาตั้ง 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 



-๓๒๓- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๙ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ถ่ายเอกสาร
ส าเนาราชการที่
เก่ียวข้องกับภารกิจ
การศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

จัดซ้ือเครื่องถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล 
(คุณลักษณะ/ราคา
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
จ านวน ๔ เครื่อง 
 

๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๓๐ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้บริการ
ประชาชน 

จัดซ้ือเก้าอ้ีเบาะ
พลาสติกขาเหล็กมี
พนักพิง จ านวน ๑๕๕ 
ตัว 
 

๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๓๑ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการรองรับ
ต้อนรับผู้มาร่วมงาน 
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

จัดซ้ือโซฟา โต๊ะกลาง 
เบาะหนัง 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๓๒ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและป้องกัน
การสูญหายทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 

จัดท าประตูรั้ว 
ศดว.พิฤกทักษิณ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 



-๓๒๔- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๓ เคหะและ
ชุมชน 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ก่อสร้าง 

เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ถนน 
 

จัดซ้ือเครื่องตบดิน 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองช่าง 

๓๔ เคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ก่อสร้าง 

เพื่อใช้ในภารกิจงาน
ของ อบต. เช่นปรับ
เกรดถนนและขุดลอก
ระบายน้ า และภารกิจ
ต่างๆ ที่จ าเป็น 
 

จัดซ้ือรถตักหน้าขุด
หลัง  จ านวน  ๑ คัน 

๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ กองช่าง 

๓๕ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อกรองน้ าให้สะอาด
ใช้ส าหรับอุปโภค-
บริโภค 

เครื่องกรองน้ าดื่ม 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านยาง, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนจิก, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแสง
ทรัพย์-แสงตะวัน 
ศูนย์ละ  ๑  ชุด 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



-๓๒๕- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๖ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อจัดการน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

ปั๊มน้ า พร้อมติดตั้ง 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านยาง, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนจิก และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดพิฤกทักษิณ, ศูนย์
ละ  ๑  ชุด 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 

๓๗ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

โต๊ะหมู่บูชา 
จ านวน ๔ ชุด 
ศูนย์ละ  ๑  ชุด 
จ านวน  ๔  ศูนย์ 
 

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 

๓๘ การศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อบริการประชาชน
และสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ของเด็ก
เล็ก 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแขวน ขนาด ไม่
น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บี
ทียูส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง 
จ านวน ๖ เครื่อง 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 
 

 
 
 
 

 



 
-๓๒๖- 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๙ การศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อบริการประชาชนผู้
มาติดต่องาน 

พัดลมติดผนัง 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ 
น้ิว จ านวน ๑๐ เครื่อง 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ แห่ง  
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 

๔๐ การศึกษา ครุภัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อเป็นสื่อส าหรับการ
สอน 

โทรทัศน์ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔๐ น้ิว 
พร้อมที่แขวน จ านวน 
๕ เครื่อง  ส าหรับ  
ศพด. ทั้ง  ๔  แห่ง 
 

๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 
 

๔๑ การศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กลุ่มกิจกรรม 

โต๊ะกิจกรรมเด็ก+
เก้าอ้ี พลาสติกสีสัน
สดใส หน้ากลม/หรือ
เหลี่ยมขอบมน  
ปลอดภัยจากสารเคมี  
จ านวน ๑๐ ชุด 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง  ๔  แห่ง 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



 
 

-๓๒๗- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๒ การศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อจัดกิจกรรม
รับประทานอาหาร 

โต๊ะกิจกรรมเด็ก+
เก้าอ้ี  จ านวน ๑๐ ชุด  
ส าหรับ  ศพด. 
ทั้ง  ๔  แห่ง 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๔๓ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

โต๊ะท างานเหล็กขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต+
กระจก ลิ้นชักมีสีสัน 
จ านวน ๗ ตัว 
ศพด. ทั้ง  ๔  แห่ง 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 
 

๔๔ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเก็บเอกสารและ
ข้อมูลสารสนเทศ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ 
บานเลื่อนทึบมีสีสัน 
จ านวน  ๑๐  หลัง 
ศพด. ทั้ง  ๔  แห่ง 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 

๔๕ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กลุ่มกิจกรรม 

เก้าอ้ีส านักงานส าหรับ
ครู  ๓  ตัว 
ศพด. บ้านโนนจิก 
 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



 
 

-๓๒๘- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๖ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อกันแสงแดดส่องถึง
ภายในห้องเรียน 

ผ้าม่าน  ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนจิก และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แสงทรัพย์-แสงตะวัน 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 

๔๗ การศึกษา ครุภัณฑ์ งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อกักเก็บน้ า ถังน้ า แบบสแตนเลส 
ขนาดจุน้ าไม่น้อยกว่า 
๑,๖๐๐ ลิตร 
คุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
จ านวน ๖ ถัง 
ศพด. ทั้ง  ๔  แห่ง 
 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 
 

๔๘ การศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน  ๔ เครื่อง 
ศพด. ทั้ง  ๔  แห่ง 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 



 
 

-๓๒๙- 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๙ การศึกษา ครุภัณฑ์ การศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเล็ก 
 

เครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้ง 
จ านวน ๔ ชุด 
ศพด. ทั้ง  ๔  แห่ง 
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 
 

๕๐ การศึกษา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดท าเอกสาร
ส าหรับการเรียนการ
สอน 

เครื่องพิมพ์ ตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ านวน ๔ เครื่อง 
ศพด. ทั้ง  ๔  แห่ง 
 

๗๐,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 
 

๕๑ การศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน ป้องกันทรัพย์สินสูญ
หาย 

ลูกกรงเหล็กดัด
หน้าต่างศูนย์พัฒนา
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ 
แห่ง 
 

๖๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม ๑๑,๐๑๒,๐๐๐ ๑๑,๐๑๒,๐๐๐ ๑๑,๐๑๒,๐๐๐ ๑๑,๐๑๒,๐๐๐ ๑๑,๐๑๒,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 


