
หนา 126

แบบ ผ.03

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถดับเพลิงเอนกประสงค - - 3,500,000 - - สํานักปลัด

ในการดับเพลิงและใหมีเครื่องมือ ขนาดบรรจุไมนอยกวา

เครื่องใชที่จําเปนในการปฎิบัติ

  

ดีเซล

งานชวยเหลือผูประสบภัยจาก ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ ชนิด

อัคคีภัย และในการชวยเหลือ 6 ลอ จํานวน 1 คัน

ประชาชน
2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจอเตอร - - 40,000 - - สํานักปลัด

และเผยแพร เจกเตอรสําหรับใชในการเผยแพร จํานวน 1 เครื่อง
งานทั้งในและนอกประชุม

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องอานบัตร ปชช. เครื่องอานบัตรประชาชน - 3,000 3,000 - - สํานักปลัด
ใชในการอานบัตรประชาชน แบบเอนกประสงค
ผูมาติดตอราชการ และรองรับ จํานวน 2 เครื่อง
การบริการประชาชนโดยใชบัตร
ประชาชนในการติดตอราชการ

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑทั่วไป เพื่อจัดซื้อเตาเผาขยะแบบถังน้ํา เตาเผาขยะแบบถังน้ํามัน - - 250,000 250,000 250,000 สํานักปลัด

มันเปนการกําจัดขยะจากตนทาง ทุกครัวเรือน

และลดปริมาณขยะในชุมชน
5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อจัดซื้อถังขยะแบบคัดแยก ถังขยะคัดแยกลอเลื่อน - - 350,000 350,000 350,000 สํานักปลัด

เปนการคัดแยกขยะจากตนทาง ทุกครัวเรือน
และลดปริมาณขยะในชุมชน

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ที่ หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา



หนา 127

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
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ที่ หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดพลาสติก เครื่องอัดพลาสติก - - 250,000 -  - สํานักปลัด

เปนการกําจัดขยะโดยสรางราย

ไดเขาชุมชน

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโซฟารับแขกในการ โซฟารับแขกชนิดพับได - - 25,000 - - สํานักปลัด

บริการประชาชนผูมาติดตอ จํานวน 1 ชุด

ราชการ
8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องพนละอองฝอย จัดซื้อเครื่องพนละอองฝอย - - 90,000 - 90,000 สํานักปลัด

ใชปฎิบัติงานควบคุมและ แบบสะพานหลัง ใชน้ํามัน
ปองกันโรคติดตอ จํานวน 1  เครื่อง

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นและรอน จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นและ - - - 10,000       - สํานักปลัด
ในการอํานวยความสะดวกใหแก รอน  จํานวน  1 ตู
ประชาชนผูมาติดตอราชการ

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อจัดซื้อชุดผจญเพลิงที่ทน ชุดผจญเพลิงที่ทนความ - - 300,000 - 300,000 สํานักปลัด
ความรอนในการดับเพลิงและให รอนสูงพรอมหมวก
มีเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนใน และรองเทาถุงมือ
การปฎิบัติงานชวยเหลือผูประสบ

ภัยจากอัคคีภัย และในการชวย
เหลือประชาชน

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อรถยนตสําหรับกูชีพกู รถยนตสําหรับกูชีพกูภัย - - - 1,200,000 - สํานักปลัด
และขนสง ภัยสําหรับชวยเหลือผูประสบภัย แบบดับเบิ้ลแคปขับเคลื่อน

และสําหรับบริการประชาชน 4 ลอ ขนาด 2500 CC
ที่ประสบอุบัติเหตุ จํานวน 1 คัน

12 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัด รถบรรทุกขยะแบบอัด - - - 1,300,000 กองชาง
และขนสง เพื่อใชเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เปดขางเททาย

จํานวน 1 คัน
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13 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อรถกระเชาไฟฟาใชใน รถกระเชาไฟฟา - - - - 2,000,000 กองชาง
และขนสง การปรับปรุงซอมแซมไฟฟา และ จํานวน 1 คัน

ใหมีอุปกรณที่เพียงพอตอการ
ปฎิบัติงานและทํางานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

14 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคมนาคม เพื่อจัดซื้อกระจกโคงจราจร กระจกโคงจราจร - - 15,000 - 15,000       กองชาง
สําหรับติดตั้งบริเวณจุดสําคัญ
ทั้ง 9  หมูบาน ชวยในการลด
อุบัติเหตุในการสัญจร

15 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียง - - 200,000 200,000 200,000 กองชาง
เผยแพร สําหรับติดตังแตละหมูบาน

สามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร
ทางราชการใหแกประชาชน

16 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องเจาะคอนกรีต - - 50,000 - - กองชาง
ใชในการปฎิบัติงานดานโครงสราง จํานวน 1 เครื่อง
พื้นฐานในการทดสอบ

17 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบซัม เครื่องสูบน้ําแบบซัมเมิรส - - 270,000 270,000 270,000 กองชาง
เมิรสในการชวยเหลือประชาชน
ที่ไดรับความเดือดรอนน้ําใช
ทั้ง 9  หมูบานๆละ 30,000 บาท

18 ศาสนาและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เครื่องออกกําลังกาย 300,000 - 300,000 สํานักปลัด

วัฒนธรรม ใชในการสงเสริมใหประชาชนหัน
มาออกกําลังกาย

19 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปด CCTV กลองวงจรปด CCTV - - 1,500,000 - - สํานักปลัด
เผยแพร สําหรับติดตั้งบริเวณจุดสําคัญ และอุปกรณ พรอมติดตั้ง

ในพื้นที่ 9 หมูบาน จุดสําคัญ
สําหรับปองกันดูแลความสงบ
เรียบรอยในเขตตําบลวังทรายคํา
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งบประมาณและที่ผานมา

20 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปด CCTV กลองวงจรปด CCTV - - - 200,000 - กองการศึกษา
เผยแพร สําหรับติดตั้งบริเวณจุดสําคัญ และอุปกรณ พรอมติดตั้ง

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ รร.
อบต.วังทรายคํา 1 ปาสัก เพื่อ
เปนการปองกันดูแลเด็กนักเรียน

21 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจัดซื้อโทรทัศน (LED TV) โทรทัศน (LED TV) แบบ - - 40,000 - - กองการศึกษา
เผยแพร สําหรับเผยแพรสื่อการเรียนการสอน Smart TV จอภาพ 

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1080 ขนาด 55 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง พรอม
อุปกรณในการติดตั้ง

22 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อจัดซื้อตูเย็นสําหรับเก็บนมหรือ ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต - - 19,000 - - กองการศึกษา
อาหารแชเย็นสําหรับใชในศูนยพัฒนา จํานวน  1 ตู
เด็กเล็ก

23 การรักษาความ คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟใชใน เครื่องกําเนิดไฟ - - - 25,000 - กองชาง
สงบภายใน การดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ จํานวน 1 เครื่อง

รวม 23 โครงการ - 3,000 7,202,000 2,505,000 5,075,000
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