
แบบ ผ.08

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 แผนงานบริหารท่ัวไป (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือ โต๊ะ โต๊ะ เก้าอ้ีส านักงาน 80,000             80,000          80,000        80,000         ส านักปลัด
ส่ิงก่อสร้าง) เก้าอ้ี ส านักงาน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

2 แผนงานบริหารท่ัวไป (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 16,000             16,000          16,000        16,000         ส านักปลัด
ส่ิงก่อสร้าง) ส านักงาน 3 เคร่ือง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

3 แผนงานบริหารท่ัวไป (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้ใส่ ตู้ใส่เอกสาร 16,500             16,500          16,500        16,500         ส านักปลัด
ส่ิงก่อสร้าง) เอกสาร ส านักงาน 3 ตู้ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

4 แผนงานบริหารท่ัวไป (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน เคร่ืองปร้ิน 9,900 - - - ส านักปลัด
ส่ิงก่อสร้าง) ส านักงาน 3 เคร่ือง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

5 แผนงานบริหารท่ัวไป (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองโทรภาพ เคร่ืองโทรภาพหรือ 18,000             18,000          18,000        18,000         ส านักปลัด
ส่ิงก่อสร้าง) หรือโทรสาร (แฟกซ์)                                                                                                                                                                                                                                                       โทรสาร อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์ 1 เคร่ือง

6 แผนงานบริหารท่ัวไป (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือจัดหาชุดไมโครโฟน ชุดไมโครโฟนห้อง 60,000             60,000          60,000        60,000         ส านักปลัด
ส่ิงก่อสร้าง) วิทยุ ห้องประชุม จ านวน๑ ชุด ประชุมจ านวน 1 ชุด อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

7 แผนงานบริหารท่ัวไป (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือพัดลม(ห้อง พัดลม 19,000             19,000          19,000        19,000         ส านักปลัด
ส่ิงก่อสร้าง) ประชุม) 1 ชุด อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

8 แผนงานบริหารท่ัวไป (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสแกน เคร่ืองสแกนเนอร์ 37,000             37,000          37,000        37,000         ส านักปลัด
ส่ิงก่อสร้าง) เนอร์ 1 เคร่ือง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

                   บัญชีครุภัณฑ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.08
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ
9 แผนงานบริหารท่ัวไป (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เหล็ก 2บาน ตู้เหล็ก 2 บาน 16,500             - - - กองคลัง

ส่ิงก่อสร้าง) 3 ตู้ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

10 แผนงานบริหารท่ัวไป (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน เคร่ืองปร้ิน LED 9,900 - - - กองคลัง
ส่ิงก่อสร้าง) LED ส านักงาน 3 เคร่ือง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

11 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดซ้ือรถ  รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 219,000           219,000        219,000      219,000       ส านักปลัด
ของชุมชน ส่ิงก่อสร้าง) และขนส่ง บรรทุกน้ าเอนก 1 คัน อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ

ค่าครุภัณฑ์ ประสงค์
12 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง เคร่ิองขยายเสียง 4,200 4,200 4,200 4,200 กองช่าง

ของชุมชน ส่ิงก่อสร้าง) วิทยุ ขยายเสียงภายใน 1 ชุด อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์ หมู่บ้าน

13 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บ ตู้เก็บอุปกรณ์กีฬา 5,500 5,500 5,500 5,500 กองการศึกษา
และนันทนาการ ส่ิงก่อสร้าง) อุปกรณ์กีฬา ศพด. 1 ชุด อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ

ค่าครุภัณฑ์
14 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้ใส่ ตู้ใส่เอกสาร 38,500 38,500 38,500 - กองการศึกษา

ส่ิงก่อสร้าง) เอกสาร ศพด. 7 ตู้ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

15 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 16,000 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษา
ส่ิงก่อสร้าง) ส านักงาน 1 เคร่ือง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีคุรุภันฑ์ (ต่อ)



แบบ ผ.08
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ
16 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง เคร่ืองส ารองไฟ 5,800 5,800 5,800 5,800 กองการศึกษา

ส่ิงก่อสร้าง) ไฟ 1 เคร่ือง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

17 แผนงานการศึกษา (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน เคร่ืองปร้ิน 3,300 3,300 3,300 3,300 กองการศึกษา
ส่ิงก่อสร้าง) ส านักงาน 1 เคร่ือง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

18 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน เคร่ืองปร้ิน 9,900 9,900 9,900 9,900 กองช่าง
ส่ิงก่อสร้าง) ส านักงาน 3 เคร่ือง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

19 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 11,000 11,000 11,000 11,000 กองช่าง
ส่ิงก่อสร้าง) แบบบานเล่ือน 2 ตู้ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

20 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองโม่กาแฟ เคร่ืองโม่กาแฟ 30,000 - - - ส านักปลัด
ของชุมชน ส่ิงก่อสร้าง) 1 เคร่ือง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ

ค่าครุภัณฑ์
21 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสี เคร่ืองสีข้าวกล้อง - 40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด

ของชุมชน ส่ิงก่อสร้าง) ข้าวกล้องประจ าหมู่บ้าน 1 เคร่ือง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ
ค่าครุภัณฑ์

บัญชีคุรุภันฑ์ (ต่อ)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา


