
แบบ ผ. 03

2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

9,000          9,000           9,000          9,000           9,000           ส านักปลัด อบต.

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ๆ จัดซ้ือเต็นทผ้์าใบ กว้าง 4 
เมตร ยาว 8 เมตร จ านวน 
4 หลัง (ปลีะ 2 หลัง)

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด อบต.

3 แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองตัดวัชพขื 
(เคร่ืองยนต์ตัดแต่งกิง่ไม้
แบบฟนัเล่ือย ขนาดแรงม้า)

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

4 แผนงานการศึกษาก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

150,000     150,000       150,000     150,000      150,000       กองการศึกษาฯ
 อบต.

5 แผนงานการศึกษาก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ติดต้ังมุ้งลวดบริเวณศูนย์
พฒันาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
เวฬุวนาราม

20,000        20,000         20,000        20,000        20,000         กองการศึกษาฯ
 อบต.

6 แผนงานการศึกษาก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะส่ีเหล่ียมผืนผ้า  
และเก้าอีน้ั่งส าหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

50,000        50,000         50,000        50,000        50,000         กองการศึกษาฯ
 อบต.

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวดัราชบุรี 

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ที่ แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท วัตถุประสงค์



2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท วัตถุประสงค์

7 แผนงานการศึกษาก่อนวัยเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเตียงพยาบาลพร้อม
เคร่ืองนอน ขนาด 3.5 ฟตุ 
 จ านวน 2 ชุด

10,000        10,000         10,000        10,000        10,000         กองการศึกษาฯ
 อบต.

8 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน 
ชนิดสะพายไหล่

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 กองการศึกษาฯ
 อบต.

9 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพน่สารเคมี 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000         กองการศึกษาฯ
 อบต.

10 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองพน่สารเคมี
ชนิดละอองฝอย (ULV)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ
 อบต.

11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือเรือพอนทนู ส าหรับ
บรรทกุรถตีนตะขาบ ขนาด
เล็กแรงม้า ไม่น้อยกว่า 27 
แรงม้า (ตามราคาทอ้งถิน่)

500,000     500,000       500,000     500,000      500,000       กองช่าง อบต.

12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิกตีน
ตะขาบ  พร้อมอุปกรณ์

1,000,000   1,000,000    1,000,000   1,000,000    1,000,000    กองช่าง อบต.
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด
หน่วยงาน
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ประเภท วัตถุประสงค์

13 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องวงจรปดิ พร้อมชุด
ควบคุม (พร้อมอุปกรณ์) 
จ านวน 10 ตัว (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
ของระบบกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิ กระทรวงดิจิทลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

500,000     500,000       500,000     500,000      500,000       กองช่าง อบต.

14 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ชุดลูกข่ายเสียงไร้สาย 
จ านวน 5 ชุด

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

15 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟา้  2500000 
(อบต.

1,200,000 
อบจ.

1,300,000)

 2500000 
(อบต.

1,200,000 
อบจ.

1,300,000)

 2500000 
(อบต.

1,200,000 
อบจ.

1,300,000)

 2500000 
(อบต.

1,200,000 
อบจ.

1,300,000)

 2500000 
(อบต.

1,200,000 
อบจ.

1,300,000)

กองช่าง อบต.

รวม 15 โครงการ - - - 5,303,000  5,303,000    5,303,000  5,312,500   5,312,500   -



2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท วัตถุประสงค์

(อบต.1,200,000 อบจ.1,300,000)

5,303,000   5,312,500   



องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวดัราชบุรี 








