
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือโต๊ะท างาน 15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 3 ตัว

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 11,000      11,000      11,000      11,000      11,000      

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 ตู้

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือชุดโซฟา รับแขก 15,800      15,800      50,000      25,000      25,000      

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 ชุด

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 10,500      10,500      10,500      10,500      10,500      

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 3 ตัว

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ 16,000      16,000      16,000      16,000      16,000      

ส่ิงก่อสร้าง รวมถึงเคร่ืองโทรศัพท์

ภายในและโทรศัพท์มือถือ

จ านวน 4 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองโทรภาพ 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      

ส่ิงก่อสร้าง หรือโทรสาร 

จ านวน 1 เคร่ือง

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย 120,000    120,000    120,000    120,000    120,000    

ส่ิงก่อสร้าง เอกสาร'จ านวน 1 เคร่ือง

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าเนา 130,000    130,000    130,000    130,000    130,000    

ส่ิงก่อสร้าง ระบบดิจิตอล

จ านวน 1 เคร่ือง

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองเจาะ 18,000      18,000      18,000      18,000      18,000      

ส่ิงก่อสร้าง กระดาษและเข้าเล่ม 

จ านวน 1 เคร่ือง

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือพัดลม รวมถึง 16,000      16,000      16,000      16,000      16,000      

ส่ิงก่อสร้าง พัดลมระบายอากาศ

จ านวน 4 ตัว

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 14,000      14,000      14,000      14,000      14,000      

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือถังเก็บน้ า 59,000      59,000      59,000      59,000      59,000      

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง
13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองขัดพ้ืน 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง
14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองฟอก 55,000      55,000      55,000      55,000      55,000      

ส่ิงก่อสร้าง อากาศ จ านวน 4 เคร่ือง

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 51,000      51,000      51,000      51,000      51,000      

ส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง จ านวน 1 คัน

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 1,214,000  1,214,000  1,214,000  1,214,000  1,214,000  

ส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง 12  ท่ีน่ัง(ดีเซล)

เพ่ือใช้ในงานราชการ จ านวน 1 คัน

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  1,250,000  

ส่ิงก่อสร้าง และวิทยุ จ านวน 1 เคร่ือง

18 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      

ส่ิงก่อสร้าง และวิทยุ จ านวน 1 เคร่ือง

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง 5,000        5,000        5,000        5,000        5,000        

ส่ิงก่อสร้าง และวิทยุ จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือโทรทัศน์วงจรปิด 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    

ส่ิงก่อสร้าง และวิทยุ จ านวน 1 เคร่ือง

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง 9,000        9,000        9,000        9,000        9,000        

ส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ ระบบดิจิตอล

จ านวน 1 เคร่ือง

22 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือกล้องถ่ายวีดิโอ 15,000      15,000      15,000      15,000      15,000      

ส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ จ านวน 1 เคร่ือง

23 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือใช้ในงานราชการ - จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย 33,000      33,000      33,000      33,000      33,000      

ส่ิงก่อสร้าง เผยแพร่ โปรเจกเตอร์

จ านวน 1 เคร่ือง

24 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือตู้เย็น 94,000      94,000      94,000      94,000      94,000      

ส่ิงก่อสร้าง งานครัว จ านวน 1 เคร่ือง
25 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับ 16,000      16,000      16,000      16,000      16,000      

ส่ิงก่อสร้าง ส านักงาน
จ านวน 1 เคร่ือง

26 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับ 29,000      29,000      29,000      29,000      29,000      

ส่ิงก่อสร้าง ประมวลผล

จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 16,000      16,000      16,000      16,000      16,000      

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง

-จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,200        3,200        3,200        3,200        3,200        

จ านวน 1 เคร่ือง

28 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิด 17,000      17,000      17,000      17,000      17,000      

ส่ิงก่อสร้าง เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

29 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ แบบหัวฉีด 7,900        7,900        7,900        7,900        7,900        

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง

30 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือชุดดับเพลิง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      

ภายใน ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 10 ชุด

31 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือสายยางดับเพลิง 12,480      12,480      12,480      12,480      12,480      

ภายใน ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เส้น

32 แผนงานรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพ่ือใช้ในงานราชการ จัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิง 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      

ภายใน ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 หัว

33 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 21,000      21,000      21,000      21,000      21,000      

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1  เคร่ือง

34 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองเจาะส ารวจ 400,000    400,000    400,000    400,000    400,000    

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1  เคร่ือง

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือกล้องวัดระดับ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1  เคร่ือง

36 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเทปวัดระยะ 4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1  อัน

37 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยา 25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน  1 เคร่ือง

38 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือจัดซ้ือเคร่ืองพ่น 59,000      59,000      59,000      59,000      59,000      

ส่ิงก่อสร้าง หมอกควัน

จ านวน  1 เคร่ือง

39 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือจัดซ้ือเคร่ืองตัด 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      

ส่ิงก่อสร้าง วัชพืช จ านวน  3 เคร่ือง

40 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือเคร่ืองซีลสูญญากาศ 42,000      42,000      42,000      42,000      42,000      

ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง

41 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในงานราชการ -จัดซ้ือชุดอุปกรณ์การ 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    

ส่ิงก่อสร้าง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  

42 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ค่าครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือใช้ในการบรรจุขยะของ จัดซ้ือถังขยะแยกประเภท 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    

ส่ิงก่อสร้าง งานครัว แต่ละหมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบล จ านวนหมู่บ้านละ 2 ชุด

วอแก้ว

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือใช้บรรทุกขยะ ในพ้ืนท่ี จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000  2,400,000  

ส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ต าบลวอแก้ว ไปก าจัด ณ จุด ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

รับก าจ้ดขณะของ อบจ.ล าปาง แบบอัดท้าย

จ านวน 1 คัน

จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

44 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับ -จัดซ้ือคร่ืองพิมพ์ -           8,600        -           -           -           

แผนงานเคหะและชุมชน ส่ิงก่อสร้าง เอกสารของส่วนราชการต่าง ๆ จ านวน 2 เคร่ือง

มีความสะดวกรวดเร็วและมี จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน

ประสิทธิภาพ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

45 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือจัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับ เพ่ือจัดซ้ือชุดอุปกรณ์ -           30,700      -           -           -           

และส่ิงก่อสร้าง และเผยแพร่ ห้องเรียนโครงการพัฒนา ส าหรับห้องเรียนโครงการ

คุณภาพการศึกษาด้วยเทค พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โนโลยีสารสนเทศ DLTV ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ DLTV จ านวน 1  ชุด

บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบล

วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-เพ่ือใช้ในการประชุมสภา จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงห้อง -           109,400    -           -           -           

ส่ิงก่อสร้าง และการจัดประชุมต่างๆ ประชุมพร้อมติดต้ัง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ชุด

วอแก้ว และของหน่วยงานภาย จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน

นอกท่ีมาขอใช้บริการ 

ณ ห้องประชุม

-เพ่ือเกิดความสะดวกในการ

ใช้งาน

47 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริหารประชาชนท่ี จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 2,800        

ส่ิงก่อสร้าง เข้ามาติดต่อราชการกับ อเนกประสงค์ (Smart 

องค์การบริหารส่วนต าบล card reader) จ านวน  4

วอแก้ว เคร่ือง ราคา เคร่ืองละ 700

บาท (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอม

พิวเตอร์ท่ีกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด)

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขยะ จัดซ้ืออุปกรณ์บีบอัดถุง -           56,000      -           -           -           

และส่ิงก่อสร้าง ประเภทถุงพลาสติก พลาสติก  จ านวน7 เคร่ืองๆ

เพ่ือลดปริมาณขยะในพ้ืนท่ี ละ 8,000 บาท

ต าบลวอแก้ว จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน

49 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับ -           30,000      -           -           -           

และส่ิงก่อสร้าง กองคลัง อบต.วอแก้ว ประมวลผลแบบท่ี 2  

จ านวน 1 ชุด

จัดซ้ือตามราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

50 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือใช้ในการถ่ายภาพกิจกรรม กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล -           -           41,150      -           -           

และส่ิงก่อสร้าง และเผยแพร่ ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน DSLR พร้อมอุปกรณ์  

ต าบลวอแก้ว และงานอ่ืนๆ จ านวน 1  ชุด

ท่ีได้รับมอบหมาย จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้า -เพ่ือใช้ในการจัดประชุมต่างๆ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงอาคาร -           -           262,000    -           -           

และส่ิงก่อสร้าง และวิทยุ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล อเนกประสงค์องค์การ

วอแก้วและของหน่วยงาน บริหารส่วนต าบลวอแก้ว

ภายนอกท่ีมาขอใช้บริการ พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 

ณอาคารอเนกประสงค์ จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบล

วอแก้ว

-เพ่ือเกิดความสะดวกในการ

ใช้งาน

52 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานเปิด -           -           11,000      -           -           

และส่ิงก่อสร้าง ต่างๆของกองคลัง อบต. จ านวน 2 ตู้ๆ 5,500 บาท

วอแก้ว จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

งบประมาณ



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด -           -           12,500      -           -           

และส่ิงก่อสร้าง ส านักงานปลัด อบต.วอแก้ว 800 VA จ านวน 5 เคร่ืองๆ

ละ 2,500 บาท

จัดซ้ือตามราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม

54 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด -           -           12,500      -           -           

และส่ิงก่อสร้าง กองคลัง อบต.วอแก้ว 800 VAจ านวน 5 เคร่ืองๆ

ละ 2,500 บาท

จัดซ้ือตามราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม

6,773,880 7,011,380 7,147,230 6,783,080 6,783,080 

-

งบประมาณ

รวม



หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ส านักปลัด

กองคลัง

ส านักปลัด

กองคลัง

ส านักปลัด

กองคลัง

ส านักปลัด

กองคลัง

ส านักปลัด

กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง
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ผ.03



ผ.03

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ส านักปลัด

กองคลัง

ส านักปลัด

กองคลัง

ส านักปลัด

กองคลัง

ส านักปลัด

กองคลัง

ส านักปลัด

กองคลัง

ส านักปลัด

159



ผ.03

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด
กองคลัง

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

160



ผ.03

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด
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ผ.03

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

กองช่าง

กองช่าง
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ผ.03

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

กองช่าง

กองช่าง

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

163



ผ.03

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ส านักปลัด

ส านักปลัด

กองช่าง

ส านักปลัด

164



ผ.03

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ส านักปลัด

ส านักปลัด

165



ผ.03

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ส านักปลัด

กองคลัง

ส านักปลัด
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ผ.03

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ส านักปลัด

กองคลัง
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ผ.03

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ส านักปลัด

กองคลัง
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