
แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป ระบบ
ดิจิตอล

10,000        - - 19,300        19,300         ส านักปลัด 
อบต.

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

- 100,000 - - - ส านักปลัด 
อบต.

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วิทยุ

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงพร้อม
อุปกรณ์ติดต้ังหอ้งประชุม 
จ านวน 1 ชุด

100,000     - - - - ส านักปลัด 
อบต.

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน 
 3 ตู้

15,000        15,000         15,000        15,000        15,000         ส านักปลัด 
อบต.

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี
 4 จังหวะ แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน 1 คัน

38,000        - - - - ส านักปลัด 
อบต.

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวดัราชบุรี 

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ประเภท วัตถุประสงค์



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ประเภท วัตถุประสงค์

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์(ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า) 18
หน้า/นาที

6,600          6,600           3,300          3,300           - ส านักปลัด 
อบต.

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน

16,000        16,000         - - - ส านักปลัด 
อบต.

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 5 
ฟตุ จ านวน 2 ตัว

14,000        - 14,000        14,000        14,000         ส านักปลัด 
อบต.

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 3 
ฟตุ จ านวน 2 ตัว

10,000        10,000         10,000        10,000        10,000         ส านักปลัด 
อบต.

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดรับแขก ที่นุ่งหุ้ม
หนัง จ านวน 1 ชุด

7,000          7,000           - - - ส านักปลัด 
อบต.

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอีท้ างานล้อเล่ือน 
แบบมีพนักพงิแขน จ านวน
 5 ตัว

25,000        25,000         - - - ส านักปลัด 
อบต.

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอีท้ างานล้อเล่ือน 
แบบมีพนักพงิแขน (ตัวใหญ)่
 ป ี2562 จ านวน 1 ตัว ปี
 2563 จ านวน 1 ตัว

- 5,000           5,000          - - ส านักปลัด 
อบต.



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ประเภท วัตถุประสงค์

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองตัดวัชพขื 
(เคร่ืองยนต์ตัดแต่งกิง่ไม้
แบบฟนัเล่ือย ขนาดแรงม้า)

9,500          9,500           9,500           ส านักปลัด 
อบต.

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอีท้ างานล้อเล่ือน 
แบบมีพนักพงิแขน      
(ขนาดเล็ก)

- 21,000         6,000          6,000           6,000           ส านักปลัด 
อบต.

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  
ชนิดต้ังพื้น หรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 13,000 บทียีู

- 23,000         - - - ส านักปลัด 
อบต. (หอ้ง

ประธานสภาฯ)

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์  (ขนาดไม่
เกิน 19 นิ้ว) จ านวน 2 
เคร่ือง

- 32,000         32,000        32,000        32,000         ส านักปลัด 
อบต.

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัร
อเนกประสงค์ จ านวน 4 
เคร่ือง

- - 2,800          2,800           - ส านักปลัด 
อบต.

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน
 5 ตัว

- 25,000 25,000 25,000 - กองคลัง อบต.

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชนที่มาใช้บริการ

5,000          - - - - กองคลัง อบต.



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ประเภท วัตถุประสงค์

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์  (ขนาดไม่
เกิน 19 นิ้ว)

- 22,000         - 22,000 - กองคลัง อบต.

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 3 
ฟตุ จ านวน 1 ตัว

- 10,000         - - - กองคลัง อบต.

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอีท้ างานล้อเล่ือน 
แบบมีพนักพงิแขน จ านวน
 1 ตัว

- 20,000         - - - กองคลัง อบต.

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์  (ขนาดไม่
เกิน 19 นิ้ว)

- 16,000         17,000        17,000        - กองคลัง อบต.

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีด
หมึก พร้อมติดต้ังถังหมึก 
จ านวน  1 ชุด

- 4,500           4,500          4,500           4,500           กองคลัง อบต.

25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน  (โต๊ะ
เหล็ก) ไม่น้อยกว่า 3 ฟตุ ปี
 2562 จ านวน 1 ตัว

5,000           - - - กองคลัง อบต.

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอีท้ างานล้อเล่ือน 
แบบมีพนักพงิแขน (ขนาด
เล็ก) จ านวน 6 ตัว

- 18,000         - - - กองคลัง อบต.



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ประเภท วัตถุประสงค์

27 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถขยะ (สมทบ อบจ.) 500,000     500,000       500,000     500,000      - กอง
การศึกษาฯ 

อบต.

28 แผนงานการศึกษาก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

150,000     150,000       150,000     150,000      - กอง
การศึกษาฯ 

อบต.

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์  (ขนาดไม่
เกิน 19 นิ้ว)

- 17,000         17,000        17,000        17,000         กอง
การศึกษาฯ 

อบต.

30 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน 
 3 ตู้

15,000        15,000         15,000        15,000        - กอง
การศึกษาฯ 

อบต.

31 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ติดต้ังมุ้งลวดบริเวณศูนย์
พฒันาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
เวฬุวนาราม

20,000        20,000         20,000        - - กอง
การศึกษาฯ 

อบต.

32 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์(ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า) 18
หน้า/นาที

- 3,300           - 3,300           - กอง
การศึกษาฯ 

อบต.

33 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีด
หมึก พร้อมติดต้ังถังหมึก 
จ านวน  1 ชุด

- 4,500           - - - กอง
การศึกษาฯ 

อบต.



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ประเภท วัตถุประสงค์

34 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน 
ชนิดสะพายไหล่

- - 59,000 59,000 59,000 กอง
การศึกษาฯ 

อบต.

35 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป ระบบ
ดิจิตอล

10,000        - - - - กอง
การศึกษาฯ 

อบต.

36 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับมั่นใจ
ในมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1,300,000   1,300,000    1,300,000   1,300,000    1,300,000    กองช่าง อบต.

37 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใหก้ารประชาสัมพนัธ์มี
ประสิทธิภาพเร่ิมมากยิง่ขึน้ 
  ประชาชนได้รับฟงัข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ

300,000     300,000       300,000     300,000      300,000       กองช่าง อบต.

38 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้

16,000        - - - - กองช่าง อบต.

39 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน 
 3 ตู้

16,500        16,500         16,500        16,500        16,500         กองช่าง อบต.



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ประเภท วัตถุประสงค์

40 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 3 
ฟตุ จ านวน 1 ตัว

- 10,000         - - - กองช่าง อบต.

41 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์  (ขนาดไม่
เกิน 19 นิ้ว)

- 16,000         17,000        17,000        17,000         กองช่าง อบต.

42 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์(ชนิด
เลเซอร์ LED ขาวด า) 18
หน้า/นาที

- 3,000           - - - กองช่าง อบต.

43 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  
ชนิดต้ังพื้น หรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 26,000 บทียีู

- 36,200         - 36,200        36,200         กองช่าง
(ส านักงาน)

44 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอีท้ างานล้อเล่ือน 
แบบมีพนักพงิแขน (ขนาด
เล็ก) จ านวน 2 ตัว

- 6,000           - 6,000           - กองช่าง อบต.

45 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถแบค็โฮพร้อมเรือ
บรรทกุ

- - 1,300,000      1,300,000       1,300,000       กองช่าง อบต.

รวม 45 โครงการ - - - 2,574,100  2,778,600   3,838,600  3,900,400   3,156,000   -



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ประเภท วัตถุประสงค์



องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวดัราชบุรี 
















