
เป้าหมาย

ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ 850,000

ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ 

                                      (จ่านวน 1 คัน)

2 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย  2,500,000

ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 

ไม่ต่่ากว่า 6,000 ซีซีหรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่่ากว่า 170 กิโลวัตต์

                                       (จ่านวน 1 คัน)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต่าบลวัดยางงาม อ่าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณ

แบบ ผ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       125



เป้าหมาย

ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน่้า 2,563,000
ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า

6,000 ซีซีหรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า

170 กิโลวัตต์                     (จ่านวน 1 คัน)

4 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถดับเพลิง 6 ล้อ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ยานพาหนะและขนส่ง                                        (จ่านวน 1 คัน)

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
ยานพาหนะและขนส่ง                            (จ่านวน 1 คัน)

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ติดต้ังระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
ไฟฟ้าและวิทยุ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต่าบลวัดยางงาม อ่าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณ

แบบ ผ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       



เป้าหมาย

ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน ช้ันวางของเอนกประสงค์ 2,400 2,400 2,400

ราคาชุดละ  400 บาท      (จ่านวน 6 ชุด)

8 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน ช้ันวางรองเท้า 6,000 6,000 6,000

ราคาชุดละ 3,000 บาท    (จ่านวน 2 ชุด)

9 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดโต๊ะนักเรียน 36,000 36,000 36,000

ราคาชุดละ 12,000 บาท  (จ่านวน 3 ชุด)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต่าบลวัดยางงาม อ่าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณ

แบบ ผ
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เป้าหมาย

ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 การศาสนา วัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก่าลังกายกลางแจ้ง  หมู่ท่ี 1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

และนันทนาการ (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า) 

                               '(จ่านวน 5 ตัว)

                                    

11 การศาสนา วัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก่าลังกายกลางแจ้ง หมู่ท่ี 2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

และนันทนาการ                             '(จ่านวน 10 ตัว)

รวม 16,957,400 11,044,400 11,044,400 11,000,000 11,000,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต่าบลวัดยางงาม อ่าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด

งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)       

แบบ ผ



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ส่านักปลัด

ส่านักปลัด /

อบจ.ราชบุรี

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต่าบลวัดยางงาม อ่าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ.03
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ส่านักปลัด /

อบจ.ราชบุรี

ส่านักปลัด /

อบจ.ราชบุรี

กองช่าง /

อบจ.ราชบุรี

กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต่าบลวัดยางงาม อ่าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ.03
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต่าบลวัดยางงาม อ่าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

แบบ ผ.03

127



หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กองการศึกษา/

อบจ.ราชบุรี

กองการศึกษา /

อบจ.ราชบุรี

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต่าบลวัดยางงาม อ่าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

128

แบบ ผ.03


