
บญัชีครภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุรงั 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 

 
งบประมาณและท่ีผ่านมา 

หน่วยงา
น

รบัผิดชอ
บหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

๑ การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อส่งเสรมิและพฒันา
ระบบบรหิารงานของ 
อบต.กุดรงั 

จดัซื้อครุภณัฑ์ส านักงาน  
เช่น ตู้เกบ็เอกสาร,ชัน้เกบ็
เอกสาร,เกา้อี้, โต๊ะท างาน  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กอง
การศกึษ

า 

๒ การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน
และบรกิารประชาชน 

 

จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ 
พรอ้มอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กอง
การศกึษ

า 

๓ การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน
และบรกิารประชาชน 

จดัซื้อเครื่องพมิพ์ ในการ
พมิพ์เอกสารอ านวยการ
ท างาน 
 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ กอง
การศกึษ

า 

๔ การศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรยีน ให้
เดก็มสุีขภาพจติและ
กายทีด่ ี

จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ
ใหก้บัศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 
และส านักงาน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศกึษ

า 

๕ บรหิารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วทิยุ 

เพื่อเฝ้าระวงัและป้องกนั
การก่ออาชญากรรมใน
สถานทีร่าชการและ
ชุมชน 
 

จดัซื้อโทรทศัน์วงจรปิด,กล้อง 
วงจรปิด จ านวน 50 ตวั 
 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านัก
ปลดั 

แบบ ผ. 03 



๖ บรหิารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใหบ้รกิาร
ประชาชนไดอ้ย่าง

ทนัท่วงท ี
 
 
 

1.จดัซื้อรถกู้ชพี กู้ภยั พรอ้ม
วสัดุครุภณัฑ์ประจ ารถ ตาม
แบบมาตรฐาน จ านวน 1 คนั 
2.จดัซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 
จ านวน 1 คนั 

 
 

๒,๐00,000 ๒,๐00,000    ส านัก
ปลดั 

๗ บรหิารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อส่งเสรมิและพฒันา
ระบบบรหิารงานของ 
อบต.กุดรงั 

จดัซื้อครุภณัฑ์ส านักงาน เช่น 
ตู้เกบ็เอกสาร,ชัน้เกบ็เอกสาร
,เก้าอี้ท างาน,เก้าอี้บรกิาร
ประชาชน,โต๊ะท างาน   

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ส านัก
ปลดั  

กองคลงั 

๘ บรหิารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเกบ็ขอ้มูลบนัทกึ
การเวลามา-กลบั
ท างาน ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

-เครื่องสแกนลายน้ิวมอืในการ 
ลงเวลามาและกลบัท างาน 
-เครื่องเจาะกระดาษและเขา้เล่ม 
-โต๊ะหมู่บูชา  

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านัก
ปลดั 

๙ บรหิารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน
และบรกิารประชาชน 

จดัซื้อเครื่องพมิพ์ ในการ
พมิพ์เอกสารอ านวยการ
ท างาน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ส านัก
ปลดั 
กองคลงั 

๑๐ บรหิารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน
และบรกิารประชาชน 

จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ 
พรอ้มอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ส านัก
ปลดั 

กองคลงั 
๑๑ บรหิารงาน

ทัว่ไป 
ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 
เพื่อความสะดวกใน
การด าเนินงาน 

จดัซื้อเครื่องเสยีง,
ไมโครโฟน,ล าโพง พรอ้ม
อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ส านัก
ปลดั 

๑๒ บรหิารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรยีน ให้
เดก็มสุีขภาพจติและ
กายทีด่ ี

จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ  ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ส านัก
ปลดั 
กองคลงั 

๑๓ บรหิารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครวั 

เพื่อใชเ้กบ็อาหารหรอื
สิง่ของทีต่้องอาศยั
ความเยน็ใหไ้ดน้าน 

จดัซื้อตู้เยน็   15,000 15,000 15,000 ส านัก
ปลดั 



๑๔ บรหิารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครวั 

เพื่อท าความสะอาด
ประเภทผา้ใหส้ะอาด 

จดัซื้อเครื่องซกัผา้แบบ
ธรรมดา 

  18,000 18,000 18,000 ส านัก
ปลดั 

๑๕ บรหิารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครวั 

เพื่อบรกิารประชาชน
ตดิต่อราชการ 

จดัซื้อเครื่องท าน ้ารอ้นน ้าเยน็ 
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 

  26,000 26,000 26,000 ส านักปลดั 

16 รกัษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบ
เหตุไดท้นัท่วงท ี

จดัซื้อเครื่องตดัถ่าง ในการ
อ านวยความสะดวกในการ
ช่วยเหลอืจากการเกดิ
อุบตัเิหต ุ

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยั 

17 รกัษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์
หรอืการแพทย ์

เพื่อความสะดวกใน
การวดัความดนัโลหติ
ผูป่้วยในการพยาบาล
เบื้องต้น 

จดัซื้อเครื่องวดัความดนั
โลหติ ในการตรวจสุขภาพ
ผูป่้วย ประจ ารถกู้ชพีกู้ภยั 

  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยั 

18 รกัษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อส่งเสรมิและพฒันา
ระบบบรหิารงานของ 
อบต.กุดรงั 

จดัซื้อตู้เกบ็เอกสาร,ชัน้เกบ็
เอกสาร,เก้าอี้ท างาน,โต๊ะ
ท างาน   

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยั 

19 รกัษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน
และบรกิารประชาชน 

จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ 
พรอ้มอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยั 

20 รกัษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดบัเพลงิ 

เพื่อใหม้คีวามพรอ้มใน
การปฏบิตัหิน้าทีย่บัยัง้
เหตุไดท้นัท่วงท ี
 

จ่ายเป็นค่าจดัซื้อหวัฉีดน ้า
ดบัเพลงิ แบบดา้มปืน       

 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยั 

21 รกัษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรยีน ให้
เดก็มสุีขภาพจติและ
กายทีด่ ี
 

จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ  ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยั 

22 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์
หรอืการแพทย ์

เพื่อป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาโรคไขเ้ลอืกออก 
 

จดัซื้อเครื่องพ่นยุง,เครื่องพ่น
หมอกควนั จ านวน 3 เครือ่ง 
 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 กอง
สาธารณสุข 

๒3 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อบรกิารเกบ็ขยะ จดัซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน ๒,๕๐0,000 
 

๒,๕๐0,000 

 

๒,๕๐0,000   กอง
สาธารณสุข 



และขนส่ง หรอืสิง่ปฎิกูลในพื้นที ่ 1 คนั   

๒4 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อส่งเสรมิและพฒันา
ระบบบรหิารงานของ 
อบต.กุดรงั 

จดัซื้อตู้เกบ็เอกสาร,ชัน้เกบ็
เอกสาร,เก้าอี้, โต๊ะท างาน  

๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 กอง
สาธารณ

สุข 
25 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการท างาน
และบรกิาร ประชาชน 

จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ 
พรอ้มอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 กอง
สาธารณสุข 

26 สงัคม
สงเคราะห์ 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน
และบรกิาร ประชาชน 

จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ 
แบบพกพา 

  ๒๕,000 ๒๕,000 ๒๕,000 กองสงัคม
สงเคราะ

ห์ 
27 สงัคม

สงเคราะห์ 
ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการท างาน
และบรกิารประชาชน 

จดัซื้อเครื่องพมิพ์ ในการ
พมิพ์เอกสารอ านวยการ
ท างาน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสงัคม
สงเคราะ

ห์ 
28 สงัคม

สงเคราะห์ 
ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อส่งเสรมิและพฒันา

ระบบบรหิารงานของ 
อบต.กุดรงั 

จดัซื้อตู้เกบ็เอกสาร,ชัน้เกบ็
เอกสาร,เก้าอี้, โต๊ะท างาน  

๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 กองสงัคม
สงเคราะ

ห์ 
29 การเกษตร ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อส่งเสรมิและพฒันา

ระบบบรหิารงานของ 
อบต.กุดรงั 

จดัซื้อตู้เกบ็เอกสาร,ชัน้เกบ็
เอกสาร,เก้าอี้, โต๊ะท างาน  

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 กอง
ส่งเสรมิ
การเกษต

ร 
๓0 การเกษตร ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการท างาน
และบรกิาร ประชาชน 

จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ 
แบบพกพา 

  ๒๕,000 ๒๕,000 ๒๕,000 กอง
การเกษต

ร 
๓1 เคหะและ

ชุมชน 
ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเป็นระบบ 

จดัซื้อเกา้อี้ส านักงาน,ตูเ้กบ็
อุปกรณ์เครื่องมอืช่าง  
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

๓2 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสรา้ง เพื่ออ านวยความ
สะดวกและรวดเรว็ใน
การปฏบิตังิาน 

จดัซื้อเครื่องชุดเกบ็ตวัอย่าง
คอน กรตีแบบเหลี่ยม,ชุด
ทดสอบ ความขน้ของ
คอนกรตี  

100,000 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 



๓3 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน 
 

จดัซื้อเครื่องจบัพกิดั GPS   
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

๓4 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขย
นส่ง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏบิตังิาน และ 
รวดเรว็ มีประสทิธภิาพ 
 

จดัซื้อครุภณัฑ์ในการ
ดดัแปลงยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถเครน) ใหส้ามารถ
ใชง้านได ้ 
 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000   กองช่าง 

๓5 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน
และบรกิารประชาชน 

จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ 
พรอ้มอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองช่าง 

36 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อสูบน ้าระบบประปา
หมู่บ้านที ่อบต.
รบัผดิชอบ 

จดัซื้อซมัเมร์ิส ระบบAC/DC   1๕๐,000 1๕๐,000 1๕๐,000 กองช่าง 

37 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรยีน ให้
เดก็มสุีขภาพจติและ
กายทีด่ ี
 

จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ  ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 กองช่าง 



 

 

 
 

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

ฉบบัทบทวน และเพ่ิมเติม  

ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2564 
 

  
 

 

 

 

            งานนโยบายและแผน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุรงั  อ าเภอกดุรงั   จงัหวดัมหาสารคาม 



 

 

 

 

 
 

แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

            งานนโยบายและแผน 



องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุรงั  อ าเภอกดุรงั   จงัหวดัมหาสารคาม 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุรงั 
เรื่อง  การใช้แผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.25๖1-2564) 

แก้ไข เพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพฒันา (ฉบบัท่ี1) พ.ศ. 2561 
 *******************************   

    
ตามที ่สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดรงั ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ปี(๒๕๖1 – ๒๕๖4) เมื่อวนัที ่ 

31 เดือนตุลาคม พุทธศกัราช 255๙  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พุทธศกัราช ๒๕59   
 

  ดว้ย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดรงั ไดม้กีารแก้ไข การเพิม่เตมิหรอืการเปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) ปี พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒  ผูบ้รหิารไดเ้สนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อ
ประชุมสภาสมยัสามญัที ่2/2561 วนัที ่5 มนีาคม 2561  เพื่อใหผู้บ้รหิารประกาศใช ้นัน้ 
  

ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดรงั จงึประกาศใช้
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) แก้ไข เพิม่เตมิหรอืการเปลีย่นแปลงแผนพฒันา (ฉบบัที ่1) ประจ าปี พ.ศ. 
2561  เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนทราบโดยทัว่กนั 
  

ทัง้นี้ตัง้แต่วนัที ่ 6  เดอืน มนีาคม พุทธศกัราช  ๒๕61   เป็นต้นไป 
 
          ประกาศ  ณ  วนัที ่ 5  เดอืน มนีาคม  พุทธศกัราช  2561 
 
 
 
    

(นายประวตั ิ กองเมอืงปัก)  
                                              นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดรงั 
 



 


