
2561   (บาท) 2562  (บาท) 2563  (บาท) 2564  (บาท)

1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริม
ประชาชนให้ออกก าลังกาย
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดีแข็งแรงลดปริมาณการ
เจ็บป่วย

อุปกรณ์ออกก าลังกายหมู่ที่
 1 - 10

- 1,200,000  
อบต.

    1,200,000  
    อบต

 - ส านักงานปลัด

2   แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพื่อจัดการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  เป็น
การสร้างหลักประกันถึง
ความปลอดภัยของ
ประชาชนเมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุและรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์     700,000  
อบต./สปสช

 -  - ส านักงานปลัด

3   แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพื่อจัดการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  เป็น
การสร้างหลักประกันถึง
ความปลอดภัยของ
ประชาชนเมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุและรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิทยุเคร่ืองรับส่งวิทยุ
อุปกรณ์ส่ือสารครบชุด

     110,000    
อบต.

 -  -  - ส านักงานปลัด
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(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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4  แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อจัดการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  เป็น
การสร้างหลักประกันถึง
ความปลอดภัยของ
ประชาชนเมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุและรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี

   1,000,000   
  อบต.

 -  -  - ส านักงานปลัด

5  แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อรักษาความสะอาด
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน
 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 

แบบอัดท้ายจ านวน  1  คัน

 -  -   2,300,000    
 อบต.

 - ส านักงานปลัด

6  แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้างค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

เพื่อช่วยเหลือประ
ประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัย  
เกิดภัยแล้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ

จัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิง
เอนกประสงค์พร้อมติด

กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

 -  -   2,190,000     
อบต.

ส านักงานปลัด

7 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน 
การป้องกัน ป้องปราม 
และสืบสวนการเกิด 
อาชญากรรม ประชาชนมี
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินมากขึ้น

ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ภายในต าบล

 -  2,000,000     
อบต./อ าเภอ/

จังหวัด

 -  - ส านักงานปลัด
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8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และพัฒนา
องค์กรให้มีความสามารถ
ในการพัฒนาท้องถิ่น

 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร  , ตู้
เก็บเอกสาร  , ตู้เก็บของ  ,
 ,ชุดโซฟารับแขก,โต๊ะ
ท างาน,เก้าอี,้พัดลม,ชุด
โต๊ะประชุม ,
เคร่ืองปรับอากาศ ,เทปวัด
ระยะ

   1,000,000   
  อบต.

   1,000,000   
  อบต

   1,000,000   
  อบต

   1,000,000   
  อบต

ส านักงานปลัด/
กองคลัง/กองช่าง/

กองส่วนการ
ศากษาฯ/กอง

ส่งเสริมการเกษตร

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และพัฒนา
องค์กรให้มีความสามารถ
ในการพัฒนาท้องถิ่น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1  (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

        22,000   
   อบต.

      22,000     
  อบต.

 -  - ส านักงานปลัด

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และพัฒนา
องค์กรให้มีความสามารถ
ในการพัฒนาท้องถิ่น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 -       30,000     
  อบต.

 -  - กองคลัง

11 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และพัฒนา
องค์กรให้มีความสามารถ
ในการพัฒนาท้องถิ่น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
 ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 -  -        21,000    
   อบต.

 - กองช่าง
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12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และพัฒนา
องค์กรให้มีความสามารถ
ในการพัฒนาท้องถิ่น

เคร่ืองโทรสาร แบบ
กระดาษธรรมดามีการ
รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.)

       30,000    
    อบต.

 -  -  - ส านักงานปลัด

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และพัฒนา
องค์กรให้มีความสามารถ
ในการพัฒนาท้องถิ่น

เคร่ือง Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
 สี

      17,000     
   อบต.

 -  -  - ส านักงานปลัด

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และพัฒนา
องค์กรให้มีความสามารถ
ในการพัฒนาท้องถิ่น

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ ชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 3

 -  41,000        
อบต.

 -  - กองคลัง
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

ผ08
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