
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 630

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาครุภัณฑสําหรับสนับสนุน จัดซื้อเกาอี้พลาสติกพิงหลัง 150,000        150,000      150,000      150,000      สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ ขนาด 39 x 37 x 81 cm ฝายบริหารฯ

ป 2561 จํานวน 300 ตัว

ป 2562 จํานวน 300 ตัว

ป 2563 จํานวน 300 ตัว

ป 2564 จํานวน 300 ตัว

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาครุภัณฑสําหรับสนับสนุน จัดซื้อเกาอี้จัดเลี้ยงแบบเบาะบุนวม 95,000         95,000        95,000        95,000        สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ พรอมปลอกผาคลุมเกาอี้ ฝายบริหารฯ

ป 2561 จํานวน 100 ตัว

ป 2562 จํานวน 100 ตัว

ป 2563 จํานวน 100 ตัว

ป 2564 จํานวน 100 ตัว

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนครุภัณฑสําหรับสนับสนุน จัดซื้อโซฟาไมสัก ชุดกระดุม 95,000         95,000        95,000        95,000        สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ เบาะหุมหนังแยกชิ้นได พรอม ฝายบริหารฯ

โตะกลางหนาไม 

ป 2561 จํานวน 2 ชุด

ป 2562 จํานวน 2 ชุด

ป 2563 จํานวน 2 ชุด

ป 2564 จํานวน 2 ชุด

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 631

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนครุภัณฑสําหรับสนับสนุน จัดซื้อเครื่องดูดฝุน 30,000         30,000        30,000        30,000        สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง ฝายบริหารฯ

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนครุภัณฑสําหรับสนับสนุน จัดซื้อเครื่องขัดพื้น 30,000         30,000        30,000        30,000        สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง ฝายบริหารฯ

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนครุภัณฑสําหรับสนับสนุน จัดซื้อโตะหมูบูชา 25,000         25,000        25,000        25,000        สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง ฝายบริหารฯ

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 632

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนครุภัณฑสําหรับสนับสนุน จัดซื้อถังตมน้ํารอนไฟฟา 34,000         34,000        34,000        34,000        สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ สแตนเลส ขนาด 30 ซม. ฝายบริหารฯ

ป 2561 จํานวน 2 ถัง

ป 2562 จํานวน 2 ถัง

ป 2563 จํานวน 2 ถัง

ป 2564 จํานวน 2 ถัง

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 22,000         22,000        22,000        22,000        สํานักปลัดฯ

 - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ฝายการ

ขาวดํา ตามมาตรฐานและราคากลาง ทองเที่ยวฯ

ที่กระทรวงเทคโนโลยี

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ 1.เพื่อใชสําหรับตัดหญาภายในสนาม จัดซื้อเครื่องตัดหญา 50,000         50,000        50,000        50,000        สํานักปลัดฯ

งานบานงานครัว กีฬาฯ ใหมีความรื่นรมย แบบสะพายหลังแบบเดินตาม ฝายการ

2.สนามกีฬาฯมีความสะอาดเปน ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง ทองเที่ยวฯ

สถานที่นาพักผอนหยอนใจ ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 633

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อรักษาความสะอาด จัดซื้อถังขยะ 25,000         25,000        25,000        25,000        สํานักปลัดฯ

งานบานงานครัว ป 2561 จํานวน ฝายการ

ป 2562 จํานวน ทองเที่ยวฯ

ป 2563 จํานวน

ป 2564 จํานวน

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชเก็บเอกสารในการปฏิบัติราชการ ซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 8,000           8,000          8,000         8,000          สํานักปลัดฯ

ในองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สองบานเลื่อน ฝายการ

ป 2561 จํานวน ทองเที่ยวฯ

ป 2562 จํานวน

ป 2563 จํานวน

ป 2564 จํานวน

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 75,000         75,000        50,000        50,000        สํานักปลัดฯ

ป 2561 จํานวน ฝายการ

ป 2562 จํานวน ทองเที่ยวฯ

ป 2563 จํานวน

ป 2564 จํานวน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 634

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 40,000         40,000        40,000        40,000        สํานักปลัดฯ

สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 ฝายการ

ป 2561 จํานวน ทองเที่ยวฯ

ป 2562 จํานวน

ป 2563 จํานวน

ป 2564 จํานวน

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 6,600           6,600          6,600         6,600          สํานักปลัดฯ

 - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ฝายการ

ขาวดํา ตามมาตรฐานและราคากลาง ทองเที่ยวฯ

ที่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกําหนด

ป 2561 จํานวน 2 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 2 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 2 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 2 เครื่อง



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 635

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชเก็บเอกสารในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 24,000         24,000        24,000        24,000        สํานักปลัดฯ

ในองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน แบบสองบานทึบ ฝายการ

ป 2561 จํานวน ทองเที่ยวฯ

ป 2562 จํานวน

ป 2563 จํานวน

ป 2564 จํานวน

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโตะทํางานหนาท็อป 13,000         13,000        13,000        13,000        สํานักปลัดฯ

PVC กันน้ํา ฝายการ

ป 2561 จํานวน ทองเที่ยวฯ

ป 2562 จํานวน

ป 2563 จํานวน

ป 2564 จํานวน

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 6,000           6,000          6,000         6,000          สํานักปลัดฯ

ป 2561 จํานวน ฝายการ

ป 2562 จํานวน ทองเที่ยวฯ

ป 2563 จํานวน

ป 2564 จํานวน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 636

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อใชในการใชบริการสระวายน้ํา จัดซื้อทุนวายน้ํา 300,000        300,000       -  - สํานักปลัดฯ

สําหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ป 2561 จํานวน ฝายการ

 ที่ใชบริการ ป 2562 จํานวน ทองเที่ยวฯ

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพื่อผลิตคลอรีนจากเกลือใชในสระวายน้ํา จัดซื้อเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 150,000        150,000       -  - สํานักปลัดฯ

ป 2561 จํานวน ฝายการ

ป 2562 จํานวน ทองเที่ยวฯ

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1.เพื่อใหเด็กไดมีเครื่องเลนเด็กที่มี จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องเด็กเลน 1,500,000     1,500,000     -  - สํานักปลัดฯ

มาตรฐาน ป 2561 จํานวน ฝายการ

2.เพื่อสรางนันทนาการใหเด็ก ป 2562 จํานวน ทองเที่ยวฯ

21 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น 1.เพื่อมีสายดูดตะกอนสําหรับใชใน จัดซื้อสายดูดตะกอนพรอมอุปกรณ 20,000         20,000        20,000         - สํานักปลัดฯ

สระวายน้ํา ป 2561 จํานวน ฝายการ

2.เพื่อความสะอาดของสระวายน้ํา ป 2562 จํานวน ทองเที่ยวฯ

ป 2563 จํานวน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 637

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

22 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น 1.เพื่อสูบน้ําสําหรับใหบริการประชาชน จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุม 40,000         40,000        40,000        40,000        สํานักปลัดฯ

ที่มาใชบริการภายในสนามกีฬาฯ (Submersble pum) พรอมติดตั้ง ฝายการ

ป 2561 จํานวน ทองเที่ยวฯ

ป 2562 จํานวน

ป 2563 จํานวน

ป 2564 จํานวน

23 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร 5,800            -  -  - กิจการขนสง

ชนิดถายเอกสารได จํานวน 2 เครื่อง (ภูเวียง)

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อใชสําหรับตัดหญา จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 15,000          -  -  - กิจการขนสง

งานบานงานครัว จะงหวะ ไมนอยกวา 1 แรงมา (ภูเวียง)

จํานวน 1 เครื่อง



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 638

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

25 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชซอมแซมสถานีขนสงผูโดยสาร  - จัดซื้อคอนปอนดพรอมดาม (950)  - 18,150         -  - กิจการขนสง

 - แทนตัดไฟเบอรขนาด 14 นิ้ว (5,900) (ภูเวียง)

 - บันไดอลูมิเนียมพับไดความสูง 12 ฟุต

(3.65 ม.) (4,500)

 - เครื่องแตงพุมไม Malita (6,800) 

มอเตอรไมนอยกวา 400 วัตต น้ําหนัก

 2.8 ก.ก. ความยาวใบมีดทําจาก

สแตนเลส 420 มม.

จํานวน 1 ชุด

26 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อเกาอี้นั่งพักคอยใชในสถานีขนสง  -  - 60,000         - กิจการขนสง

จํานวน 20 ชุด (ภูเวียง)

27 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ความเร็ว  -  - 50,000         - กิจการขนสง

 10 แผน / นาที จํานวน 1 เครื่อง (ภูเวียง)

28 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อโตะพับขาคูเอนกประสงค  -  -  - 11,000        กิจการขนสง

ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. 1 ตัว (ภูเวียง)

พรอมเกาอี้บุนวม 5 ตัว จํานวน 1 ชุด



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 639

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

29 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อทีวีจอแบนติดผนังจอ ไมนอยกวา  -  -  - 120,000      กิจการขนสง

42 นิ้ว พรอมจานดาวเทียม จํานวน 2 ชุด (ภูเวียง)

30 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  -  -  - 85,000        กิจการขนสง

 จํานวน 1 ชุด (ภูเวียง)

31 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ  - 25,000         -  - กิจการขนสง

พรอมเครื่องปริ้นซสี จํานวน 1 ชุด (ภูเวียง)

 

32 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโตะเหล็กปฏิบัติงานพรอมเกาอี้  - 13,000         -  - กิจการขนสง

จํานวน 2 ชุด (ภูเวียง)

33 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข  จํานวน 1 ชุด  - 3,000           -  - กิจการขนสง

(ภูเวียง)

34 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา  - 11,000         -  - กิจการขนสง

9,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง (ภูเวียง)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 640

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

35 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องปริ้นซเลเซอร ชนิด 50,000          -  -  - กิจการขนสง

ถายเอกสารได จํานวน 1 ชุด (ชุมแพ)

36 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนสงชุมแพ กันสาดโครงเหล็กจํานวน  1 ชุด 50,000          -  -  - กิจการขนสง

(ชุมแพ)

37 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชซอมแซมสถานีขนสงผูโดยสาร  - จัดซื้อครุภัณฑใชในสถานีขนสง 150,000         -  -  - กิจการขนสง

 - นั่งราน 2 ชุด (ชุมแพ)

 - แทนตัดไฟเบอรขนาด 14 นิ้ว (5,900)

 - บันไดอลูมิเนียมสไลดได ความสูง 

10 เมตร

 - บันไดอลูมิเนียมพับสไลดไดความสูง 

4 เมตร

 - เครื่องเสียงประชาสมัพันธ

 - วิทยุสื่อสาร คลื่นสั้นเพื่อใชติดตอ

ภายในสถานี 8 เครื่อง

38 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 50,000          -  -  - กิจการขนสง

ความเร็ว 10 แผน/นาที (ชุมแพ)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 641

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

39 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโตะพับขาคูเนอกประสงค  - 50,000         -  - กิจการขนสง

ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. 1 ตัว (ชุมแพ)

พรอมเกาอี้บุนวม 5 ตัวและเกาอี้

สํานักงานปรับได 6 ตัว  จํานวน 1 ชุด

40 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางรอบสถานี 100,000         -  -  - กิจการขนสง

(ชุมแพ)

41 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 45,000          -  -  - กิจการขนสง

20,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง (ชุมแพ)

42 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเกาอี้พักคอยใชในสถานีขนสง  -  - 60,000         - กิจการขนสง

จํานวน  20 ชุด (ชุมแพ)

43 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อทีวีแบบจอแบนติดผนัง  -  -  - 120,000      กิจการขนสง

และวิทยุ ไมนอยกวา 42 นิ้ว พรอมจานดาวเทียม (ชุมแพ)

 จํานวน 2 ชุด

44 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส  -  -  - 185,000      กิจการขนสง

และวิทยุ (ตัวหนงสือวิ่ง) จํานวน 1 ชุด (ชุมแพ)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 642

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

45 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ  -  -  - 20,000        กิจการขนสง

เจาหนาที่ปฏิบัติ จํานวน 4 ชุด (ชุมแพ)

46 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องขัดพื้น จํานวน 1 เครื่อง  -  -  - 80,000        กิจการขนสง

งานครัว (ชุมแพ)

47 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโตะพับขาคูเอนกประสงค  -  -  - 80,000        กิจการขนสง

งานครัว ขนาด 75 x 180 x 75 ซม. (ชุมแพ)

พรอมเกาอี้บุนวม จํานวน 5 ตัว

48 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อเครื่องทําน้ําดื่มเพื่อบริการประชาชน  - 50,000         -  - กิจการขนสง

งานครัว ประชาชน จํานวน 1 ชุด (บานไผ)

49 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส  - 200,000       -  - กิจการขนสง

และวิทยุ (ตัวหนงสือวิ่ง) จํานวน 1 ชุด (บานไผ)

50 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเกาอี้พักคอยใชในสถานีขนสงฯ  -  - 60,000         - กิจการขนสง

จํานวน 20 ชุด (บานไผ)

51 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อเครื่องขัดพื้นทําความสะอาดสถานี  -  - 60,000         - กิจการขนสง

งานครัว จํานวน 1 เครื่อง (บานไผ)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 643

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

52 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ  -  - 20,000         - กิจการขนสง

เจาหนาที่ปฏิบัติ จํานวน 1 ชุด (บานไผ)

53 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อทีวีแบบจอแบนติดผนัง  -  -  - 120,000      กิจการขนสง

และวิทยุ ไมนอยกวา 42 นิ้ว จํานวน 2 ชุด (บานไผ)

พรอมจานดาวเทียม จํานวน 2 ชุด

54 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  -  -  - 80,000        กิจการขนสง

จํานวน 1 เครื่อง (บานไผ)

55 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเกาอี้พักคอยใชในสถานีขนสงฯ 60,000          -  -  - กิจการขนสง

จํานวน 20 ชุด (แหงที่ 3)

56 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อพัดลมไอน้ํา อาคาร 2 350,000         -  -  - กิจการขนสง

จํานวน 10 เครื่อง (แหงที่ 3)

57 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อพัดลมไอน้ํา อาคาร 3  -  - 350,000       - กิจการขนสง

จํานวน 10 เครื่อง (แหงที่ 3)

58 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ  - 1,000,000     -  - กิจการขนสง

และเผยแพร จํานวน 32 ตัว (แหงที่ 3)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 644

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

59 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อรถกําจัดขยะแบบอัดทาย 6 ลอ  -  - 2,300,000    - กิจการขนสง

และขนสง จํานวน 1 คัน (แหงที่ 3)

60 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด  -  -  - 250,000      กิจการขนสง

20,000 BTU  จํานวน 10 เครื่อง (แหงที่ 3)

61 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อรถชมวิว ขนาด 30 ที่นั่ง (น้ํามันดีเซล  -  - 8,000,000   8,000,000    กิจการขนสง

และขนสง ป 2563 จํานวน 1 คัน (แหงที่ 3)

ป 2564 จํานวน 1 คัน

62 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อเครื่องสํารองไปฉุกเฉิน 80,000          -  -  - กิจการขนสง

จํานวน 30 ชุด (แหงที่ 3)

63 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อเลื่อยยนตตัดไม 0.8 แรงมา 4,000            -  -  - กิจการขนสง

จํานวน 1 ชุด (แหงที่ 3)

64 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อกรรไกรตกแตงกิ่งไมไฟฟา 22 นิ้ว 3,500            -  -  - กิจการขนสง

จํานวน 1 ชุด (แหงที่ 3)

65 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อคอมพิวเตอร 15,000         15,000         -  - กิจการขนสง

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง (แหงที่ 3)

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 645

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

66 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องพิมพระบบเลเซอร 5,000           5,000           -  - กิจการขนสง

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง (แหงที่ 3)

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

67 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อเครื่องสํารองไปฉุกเฉิน 2,000           2,000           -  - กิจการขนสง

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง (แหงที่ 3)

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

68 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 10,000          - 10,000         - กิจการขนสง

ป 2561 จํานวน 2 ตู (แหงที่ 3)

ป 2563 จํานวน 2 ตู

69 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 3 ตัว 15,000          -  -  - กิจการขนสง

(แหงที่ 3)

70 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน  จํานวน 3 ตัว 15,000          -  -  - กิจการขนสง

(แหงที่ 3)

71 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชบริการประชาชน จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 2,200,000      -  -  - กิจการขนสง

และขนสง จํานวน 1 คัน (แหงที่ 3)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 646

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

72 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อกลองดิจิตอลควาละเอียด 80,000         80,000        80,000        80,000        กิจการขนสง

และเผยแพร ไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล (แหงที่ 3)

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง

73 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาระบบการทํางานและเพิ่มขีด จัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 22,000         22,000        22,000        22,000        หนวยตรวจสอบ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) ภายใน

ทุกระดับอยางตอเนื่อง ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง

74 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาระบบการทํางานและเพิ่มขีด จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,900           7,900          7,900         7,900          หนวยตรวจสอบ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร  - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ภายใน

ทุกระดับอยางตอเนื่อง ขาวดํา ตามมาตรฐานและราคากลาง

ที่กระทรวงเทคโนโลยี

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 647

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

75 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ 3-6 3,600           3,600          3,600         3,600          หนวยตรวจสอบ

ป 2561 จํานวน 2 ตัว ภายใน

ป 2562 จํานวน 2 ตัว

ป 2563 จํานวน 2 ตัว

ป 2564  จํานวน 2 ตัว

76 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3-6 12,000         12,000        12,000        12,000        หนวยตรวจสอบ

จํานวน 2 ตัว ภายใน

ป 2561 จํานวน 2 ตัว

ป 2562 จํานวน 2 ตัว

ป 2563 จํานวน 2 ตัว

ป 2564  จํานวน 2 ตัว

77 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําโดย จัดซื้อเรือทองแบนพรอมเครื่องยนต  - 450,000       -  - สํานักการชาง

และขนสง เครื่องจักรกล จํานวน 1 เครื่อง

78 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อทําใหการปฏิบัติงานในการใหความ จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบลากจูง 1,650,000      -  -  - สํานักการชาง

ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน จํานวน 1 เครื่อง

ไดมากขึ้น



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 648

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

79 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อรถยนตกระบะบรรทุก 4 ประตู 722,000        722,000      722,000      1,444,000    สํานักการชาง

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 1,800 ซีซี

มีน้ําหนักไมต่ํากวา 1 ตัน ระบบเกียร

ออโตเมติก

ป 2561 จํานวน 1 คัน

ป 2562 จํานวน 1 คัน

ป 2563 จํานวน 1 คัน

ป 2564 จํานวน 2 คัน

80 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อรถยนตกระบะบรรทุก 4 ประตู 688,000        688,000      688,000      688,000      สํานักการชาง

และขนสง 2 ประตู มีชองวางดานหลังคนขับ (cab)

ยกสูง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

1,800 ซีซี มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา

1 ตัน ระบบเกียรออโตเมติก

ป 2561 จํานวน 1 คัน

ป 2562 จํานวน 1 คัน

ป 2563 จํานวน 1 คัน

ป 2564 จํานวน 2 คัน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 649

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

81 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดบรรทุก 900,000        900,000      900,000       - สํานักการชาง

และขนสง ไมต่ํากวา 1 คัน ระบบเกียรออโตเมติก

หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแคบ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

ป 2561 จํานวน 1 คัน

ป 2562 จํานวน 1 คัน

ป 2563 จํานวน 1 คัน

82 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบสมารทแค็บ 688,000        688,000       - 688,000      สํานักการชาง

และขนสง แบบชองวางดานหลังคนขับ (CAB) 

ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี

ป 2561 จํานวน 1 คัน

ป 2562 จํานวน 1 คัน

ป 2564 จํานวน 1 คัน

83 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ 787,000        787,000       - 787,000      สํานักการชาง

และขนสง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมนอยกวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ

ป 2561 จํานวน 1 คัน

ป 2562 จํานวน 1 คัน

ป 2564 จํานวน 1 คัน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 650

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

84 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รถขุดไฮโดริคขนาดไมนอยกวา 150 แรงมา  - 5,000,000     - 5,000,000    สํานักการชาง

และขนสง เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะความจุบุงกี๋

ไมนอยกวา 0.9 ลบ.ม. ระยะขุดไกลสุด

(Gigging Radius) ไมนอยกวา 9 เมตร

ป 2562 จํานวน 1 คัน

ป 2564 จํานวน 1 คัน

85 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รถขุดไฮโดริค (แขนยาว) ขนาดไมนอยกวา 5,500,000      -  -  - สํานักการชาง

และขนสง 120 แรงมาเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ

ความจุบุงกี๋ไมนอยกวา 0.45 ลบ.ม.

ระยะขุดไกลสุด (Gigging Radius)

ไมนอยกวา 15  เมตร

จํานวน 1 คัน

86 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รถบดยางขับเคลื่อนดวยตัวเองขนาด 4,000,000      -  -  - สํานักการชาง

และขนสง 10 ตัน กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 

120 แรงมา 

จํานวน 1 คัน

87 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รถบดลอเหล็กสั่นสะเทือน ขนาด 3 ตัน 2,500,000      -  -  - สํานักการชาง

และขนสง กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 40 แรงมา

พรอมหางลากพวง

จํานวน 1 คัน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 651

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

88 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รถบดลอเหล็กสั่ยสะเทือน ขนาด 10 ตัน  -  - 3,800,000    - สํานักการชาง

และขนสง กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 120 แรงมา

จํานวน 1 คัน

89 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รถบรรทุกชนิดเททายขนาดไมนอยกวา  - 2,000,000     - 2,000,000    สํานักการชาง

และขนสง 6 ตัน 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ

กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 100 กิดลวัตต

น้ําหนักรวมไดไมนอยกวา 15,000 กิโลกรัม

ป 2562 จํานวน 1 คัน

ป 2564 จํานวน 1 คัน

90 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รถบรรทุกชนิดเททายขนาดไมนอยกวา 3,200,000      - 3,200,000    - สํานักการชาง

และขนสง 10 ตัน 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ

กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 170 กิดลวัตต

น้ําหนักรวมไดไมนอยกวา 25,000 กิโลกรัม

ป 2561 จํานวน 1 คัน

ป 2563 จํานวน 1 คัน

91 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รถฟารมแทร็กเตอรขับเคลื่อน 4 ลอ 650,000         -  -  - สํานักการชาง

และขนสง เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะกําลังเครื่องยนต

ไมนอยกวา 50 แรงมา

จํานวน 1 คัน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 652

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

92 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รถตีนขุดตะขาบขนาด 200 แรงมา  - 7,000,000     -  - สํานักการชาง

และขนสง เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ

จํานวน 1 คัน

93 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณสํานักงาน เพื่อใชเก็บเอกสารในการปฏิบัติราชการ ตูกระจกบานเลื่อน 2 บาน 25,000         31,250        31,250        31,250        กองคลัง

ในองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ป 2561 จํานวน 4 หลัง

ป 2562 จํานวน 5 หลัง

ป 2563 จํานวน 5 หลัง

ป 2564 จํานวน 5 หลัง

94 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณสํานักงาน เพื่อใชเก็บเอกสารในการปฏิบัติราชการ ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 63,000         63,000        63,000        63,000        กองคลัง

ในองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ป 2561 จํานวน 10 หลัง

ป 2562 จํานวน 10 หลัง

ป 2563 จํานวน 10 หลัง

ป 2564 จํานวน 10 หลัง

95 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 174,000        174,000      145,000      145,000      กองคลัง

แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

ป 2561 จํานวน 6 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 6 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 5 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 5 เครื่อง



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 653

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

96 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 72,000         72,000        60,000        60,000        กองคลัง

 - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี

Network ตามมาตรฐานและราคากลาง

ที่กระทรวงเทคโนโลยี

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร

ป 2561 จํานวน 6 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 6 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 5 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 5 เครื่อง

97 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 19,200         19,200        16,000        16,000        กองคลัง

ป 2561 จํานวน 6 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 6 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 5 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 5 เครื่อง

98 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน เกาอี้ผูมาติดตอราชการ 2,000            -  -  - กองคลัง

จํานวน 10 ตัว



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 654

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

99 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU 70,000         70,000        70,000        70,000        กองคลัง

ป 2561 จํานวน 2 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 2 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 2 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 2 เครื่อง

100 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน เกาอี้ทํางาน ระดับ 3-6 32,000         20,000        10,000        12,000        กองคลัง

ป 2561 จํานวน 16 ตัว

ป 2562 จํานวน 10 ตัว

ป 2563 จํานวน 5 ตัว

ป 2564 จํานวน 6 ตัว

101 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU 94,000          - 94,000         - กองพัสดุและ

ป 2561 จํานวน 2 เครื่อง ทรัพยสิน

ป 2563 จํานวน 2 เครื่อง



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 655

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

102 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน โตะทํางานหนาเมลามีน ขนาดไมนอย 16,000         12,000        8,000         8,000          กองพัสดุและ

กวา 120 x 60 x 75 ซม. เพื่อใชใน ทรัพยสิน

ราชการกองพัสดุและทรัพยสิน

เปนครุภันฑที่ไมมี กําหนดในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ

ป 2561 จํานวน 4 ตัว

ป 2562 จํานวน 3 ตัว

ป 2563 จํานวน 2 ตัว

ป 2564 จํานวน 2 ตัว

103 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน เกาอี้ทํางาน  เพื่อใชในราชการ 23,200         17,400        11,600        11,600        กองพัสดุและ

กองพัสดุและทรัพยสิน ทรัพยสิน

เปนครุภันฑที่ไมมี กําหนดในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ

ป 2561 จํานวน 4 ตัว

ป 2562 จํานวน 3 ตัว

ป 2563 จํานวน 2 ตัว

ป 2564 จํานวน 2 ตัว



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 656

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

104 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชเก็บเอกสารในการปฏิบัติราชการ ตูเก็บเอกสาร 2 บานเปดทึบ เพื่อใชใน  - 29,000         - 29,000        กองพัสดุและ

ในองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ราชการกองพัสดุและทรัพยสิน ทรัพยสิน

เปนครุภันฑที่ไมมี กําหนดในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ

ป 2562 จํานวน 5 หลัง

ป 2564 จํานวน 5 หลัง

105 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชเก็บเอกสารในการปฏิบัติราชการ ตูเหล็ก บานเลื่อนกระจก  เพื่อใชใน 44,500          -  -  - กองพัสดุและ

ในองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ราชการกองพัสดุและทรัพยสิน ทรัพยสิน

เปนครุภันฑที่ไมมี กําหนดในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ

จํานวน 5 หลัง

106 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 69,000         69,000        46,000        46,000        กองพัสดุและ

ประมวลผลแบบที่ 1 ทรัพยสิน

ป 2561 จํานวน 3 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 3 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 2 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 2 เครื่อง



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 657

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

107 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 21,900         21,900        14,600        14,600        กองพัสดุและ

ขาวดํา (30 หนา/นาที) ทรัพยสิน

ป 2561 จํานวน 3 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 3 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 2 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 2 เครื่อง

108 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 11,400         11,400        7,600         7,600          กองพัสดุและ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ทรัพยสิน

ป 2561 จํานวน 3 ชุด

ป 2562 จํานวน 3 ชุด

ป 2563 จํานวน 2 ชุด

ป 2564 จํานวน 2 ชุด

109 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน (4ประต)ู  - 1,200,000     -  - กองพัสดุและ

และขนสง เพื่อใชในราชการ กองพัสดุและทรัพยสิน ทรัพยสิน

เปนครุภันฑที่ไมมี กําหนดในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ 

ป 2562 จํานวน 1 คัน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 658

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

110 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 64,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ ป 2561 จํานวน 3 เครื่อง และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

111 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 44,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ งานประมวลผล แบบที่ 1 และโรงเรียนใน

ป 2561 จํานวน 2 เครื่อง สังกัดฯ

112 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 29,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ งานประมวลผล แบบที่ 2 และโรงเรียนใน

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง สังกัดฯ

113 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 42,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ สําหรับงานประมวลผล และโรงเรียนใน

ป 2561 จํานวน 2 เครื่อง สังกัดฯ

114 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 32,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ สําหรับสํานักงาน และโรงเรียนใน

ป 2561 จํานวน 2 เครื่อง สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 659

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

115 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) 47,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ  ป 2561 จํานวน 2 เครื่อง และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

116 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 72,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ แบบ Network และโรงเรียนใน

 ป 2561 จํานวน 6 เครื่อง สังกัดฯ

117 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 48,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ Network แบบที่ 1 และโรงเรียนใน

 ป 2561 จํานวน 3 เครื่อง สังกัดฯ

118 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 3,300  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ  ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

119 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 11,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ  ป 2561 จํานวน 2 เครื่อง และโรงเรียนใน

สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 660

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

120 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ โตะสํานักงาน 13,600  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ  ป 2561 จํานวน 5 เครื่อง และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

121 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ เกาอี้สํานักงาน 7,200  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ  ป 2561 จํานวน 5 เครื่อง และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

122 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 12,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ ป 2561 จํานวน 9 หลัง และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

123 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ กลองดิจิตอล DSLR 125,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เผยแพร สํานักการศึกษาฯ ป 2561 จํานวน 1 ตัว และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

124 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการเสริมความสามารถ ครุภัณฑเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 500,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การแสดงออกทางดานดนตรี ป 2561 จํานวน 1 ตัว และโรงเรียนใน

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 661

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

125 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เครื่องเลนสงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 23,000,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ปฐมวัยใหมีพัฒนาการตามวัย ป 2561 จํานวน 44 ชุด และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

126 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เครื่องเลนสงเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 13,250,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ปฐมวัยใหมีพัฒนาการตามวัย ป 2561 จํานวน 25 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนสังกัดสนง.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดฯ

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5)

127 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนศูนยการศึกษา ครุภัณฑหอง E-Classroom 4,000,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

นอกระบบและการศึกษา ป 2561 จํานวน 8 ชุด และโรงเรียนใน

ตามอัธยาศัยในเขตจังหวัด สังกัดฯ

ขอนแกน สามารถบรรลุเปาหมาย

ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาใหสูงขึ้น

128 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนศูนยพัฒนา ครุภัณฑหอง E-Classroom 9,962,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง ป 2561 จํานวน 21 ชุด และโรงเรียนใน

สวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแกน สังกัดฯ

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ใหสูงขึ้น



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 662

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

129 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนโรงเรียนสังกัด ครุภัณฑหอง E-Classroom 14,300,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ป 2561 จํานวน 30 ชุด และโรงเรียนใน

ศึกษาขอนแกน เขต 1-5 (โรงเรียนสังกัดสนง.เขตพื้นที่การศึดษา สังกัดฯ

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5)

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ใหสูงขึ้น

130 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนโรงเรียนสังกัด ครุภัณฑหอง E-Classroom 4,000,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ป 2561 จํานวน 8 ชุด และโรงเรียนใน

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ สังกัดฯ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ใหสูงขึ้น

131 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนโรงเรียนสังกัด ครุภัณฑหอง ASEAN-Classroom 1,050,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ป 2561 จํานวน 2 ชุด และโรงเรียนใน

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ สังกัดฯ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ใหสูงขึ้น



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 663

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

132 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนโรงเรียนสังกัด ครุภัณฑหอง ASEAN-Classroom 5,625,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ป 2561 จํานวน 10 ชุด และโรงเรียนใน

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ (โรงเรียนสังกัดสนง.เขตพื้นที่ดารศึดษา สังกัดฯ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5)

ใหสูงขึ้น

133 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนศูนยพัฒนา ครุภัณฑสะเต็มศึกษา 4,000,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง ป 2561 จํานวน 8 ชุด และโรงเรียนใน

สวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแกน สังกัดฯ

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ใหสูงขึ้น

134 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนโรงเรียนสังกัด ครุภัณฑสะเต็มศึกษา 4,000,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ป 2561 จํานวน 8 ชุด และโรงเรียนใน

ศึกษาขอนแกน เขต 1-5 (โรงเรียนสังกัดสนง.เขตพื้นที่ดารศึดษา สังกัดฯ

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5)

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ใหสูงขึ้น



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 664

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

135 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนโรงเรียนสังกัด ครุภัณฑสะเต็มศึกษา 9,500,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ป 2561 จํานวน 19 ชุด และโรงเรียนใน

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ สังกัดฯ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ใหสูงขึ้น

136 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนโรงเรียนสังกัด ครุภัณฑหุนยนต ป 2561 จํานวน 65 ชุด 4,000,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม (โรงเรียนสังกัดสนง.เขตพื้นที่ดารศึดษา และโรงเรียนใน

ศึกษาขอนแกน เขต 1-5 ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1-5) สังกัดฯ

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ใหสูงขึ้น

137 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนโรงเรียนสังกัด ครุภัณฑหองปฏิบัติการคณิตศาสตร 15,000,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ป 2561 จํานวน 5 ชุด และโรงเรียนใน

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ สังกัดฯ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ใหสูงขึ้น



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 665

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

138 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนโรงเรียนสังกัด ครุภัณฑหองปฏิบัติการชีววิทยา 12,000,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ป 2561 จํานวน 4 ชุด และโรงเรียนใน

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ สังกัดฯ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ใหสูงขึ้น

139 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนโรงเรียนสังกัด ครุภัณฑหองปฏิบัติการฟสิกส 12,000,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ป 2561 จํานวน 4 ชุด และโรงเรียนใน

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ สังกัดฯ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ใหสูงขึ้น

140 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนโรงเรียนสังกัด ครุภัณฑหองปฏิบัติการเคมี 12,000,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ป 2561 จํานวน 4 ชุด และโรงเรียนใน

ใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ สังกัดฯ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ใหสูงขึ้น

141 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  เครื่องแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือ 222,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด และโรงเรียนใน

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 30,000 บีทียู  จํานวน 6 หองเรียน สังกัดฯ

หองเรียนระดับชั้นอนุบาล หองเรียนระดับชั้นอนุบาล

(โรงเรียนบานหนองเสี้ยว)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 666

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

142 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียน โตะเกาอี้นักเรียน 180,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา และโรงเรียนใน

(โรงเรียนบานหนองเสี้ยว) สังกัดฯ

143 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโตะทํางานและเกาอี้ โตะทํางานและเกาอี้ทํางาน ระดับ 3 20,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ทํางาน ระดับ 3 ป 2561 จํานวน 30 ชุด และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

144 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อสงเสริมใหครูและนักเรียนใน ครุภัณฑออกกําลังกาย 500,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด และโรงเรียนใน

ขอนแกนออกกําลังกายและใชเวลา สังกัดฯ

วางใหเกิดประโยชน

145 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑตามความ จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 130,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จําเปนและความตองการ ของสถานศึกษา (ขาว-ดํา และสี) ขนาดความเร็ว และโรงเรียนใน

20 หนา/นาที ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง สังกัดฯ

( โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยอุปถัมป) )



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 667

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

146 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดหาครุภัณฑตามความ โตะ-เกาอี้นักเรียน A4 มอก. 168,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จําเปนและความตองการ ระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนใน

ในการบริหารจัดการ และให โครงสรางเหล็กกลอง ขนาด 1x1 นิ้ว สังกัดฯ

บริการตอนักเรียน ขนาดโตะ 60x40x75 ซม.

ขนาดเกาอี้ 40x42x45 ซม.

พนักพิงสูง 80 ซม. 

ป 2561 จํานวน 100 ชุด

( โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยอุปถัมป) )

147 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑโตะ-เกาอี้ทํางานของครู โตะ-เกาอี้ทํางานครู ระดับซี 3-6  - 40,000  -  - สํานักการศึกษาฯ

ตามความจําเปนและความตองการของครู ป 2562 จํานวน 10 ชุด และโรงเรียนใน

และบุคลากรทางการศึกษา ( โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยอุปถัมป) ) สังกัดฯ

148 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดหาครุภัณฑโตะ-เกาอี้ โตะโรงอาหาร หนาขาว  -  -  - 150,000 สํานักการศึกษาฯ

รับประทานอาหารกลางวัน ขนาด60x120x75 เซนติเมตร พรอมมานั่ง และโรงเรียนใน

ตามตองการของนักเรียน ป 2564 จํานวน 2 ตัว สังกัดฯ

ขนาด 30x120x45 เซนติเมตร 

ป 2564 จํานวน 60 ชุด 

( โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยอุปถัมป) )



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 668

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

149 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา  - 18,000  -  - สํานักการศึกษาฯ

รับสงเอกสารระหวางหนวยงานทางราชการ สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน และโรงเรียนใน

2.เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ( โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยอุปถัมป) ) สังกัดฯ

ปฏิบัติงานของงานธุรการ

150 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภํณฑงานบาน 1.เพื่อใชทําความสะอาด เครื่องดูดฝุนขนาด 15 ลิตร 13,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

งานครัว หองตางของโรงเรียน ( โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยอุปถัมป) ) และโรงเรียนใน

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สังกัดฯ

ปฏิบัติงานของนักการภารโรง

151 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1. เพื่อใหมีเครื่องเครื่องดนตรี จัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นบาน  -  - 100,000  - สํานักการศึกษาฯ

พื้นบาน (โปงลาง) ประกอบวงโปงลาง และโรงเรียนใน

2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเลน ( โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยอุปถัมป) ) สังกัดฯ

ดนตรีของนักเรียน

3.เพื่ออนุรักษและสืบสานดนตรี

พื้นบานอีสาน

152 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เพื่อใชพิมพงานการทําจดหมายขาวของ เครื่องพิมพเลเซอรสี พิมพขาวดํา 10,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียน 30 แผน/นาที , พิมพสี 5 แผน/นาที และโรงเรียนใน

2.เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพเอกสาร ป 2561 จํานวน 2 เครื่อง สังกัดฯ

( โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยอุปถัมป) )



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 669

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

153 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ ตูเหล็กเก็บเอกสาร  - 20,000  -  - สํานักการศึกษาฯ

เอกสารใหเปนระเบียบระบบ ป 2562 จํานวน 8 ตู และโรงเรียนใน

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ( โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยอุปถัมป) ) สังกัดฯ

จัดเก็บเอกสาร

154 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได จัดซื้อเครื่องดนตรีประกอบวง  - 70,000  -  - สํานักการศึกษาฯ

ฝกเลนดนตรีสากล  - เมโลเดียน กลองโฟรทอม 1 ตัว และโรงเรียนใน

2.เพื่อนําวงเมโลเดียนมาจัดกิจกรรมตางๆ  - กลองสแนร 2 ตัว สังกัดฯ

ของโรงเรียน เชน กิจกรรมเขาแถว  - กลองดั้มเบส 2 ตัว

เคารพธงชาติ การเดินขบวนพาเหรด  - ฉาบ 1 ชุด

 - เมโลเดียน 10 ตัว

 - นิ๊งหนอง 2 ตัว

( โรงเรียนบานคูขาด(สถิตยอุปถัมป) )

155 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อพัฒนาศูนยวิทยบริการใหมี คาจัดซื้อครุภัณฑหองศูนยวิทยบริการ 250,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ประสิทธิภาพในการ (โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม) และโรงเรียนใน

จัดการเรียนการสอน สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 670

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

156 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการ คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการ 2,000,000      -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ทางภาษาตางประเทศที่ ทางภาษาตางประเทศ และโรงเรียนใน

เอื้อตอการจัดการเรียน (โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม) สังกัดฯ

การสอนใหพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน

157 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา คาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดนตรีสากล  -  - 2,000,000    - สํานักการศึกษาฯ

ดานดนตรีสากลของ (โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม) และโรงเรียนใน

นักเรียนใหมีประสิทธิภาพ สังกัดฯ

158 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา คาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดนตรีไทย  -  - 500,000       - สํานักการศึกษาฯ

ดานดนตรีไทยของนักเรียน (โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม) และโรงเรียนใน

ใหมีประสิทธิภาพและ สังกัดฯ

ประสิทธิผล

159 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิมธิภาพในการทํางาน รถบรรทุกขนาดใหญ จํานวน 1 คัน 1,300,000      -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง (โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

160 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อซื้อโตะ เกาอี้ครูและนักเรียน โตะ-เกาอี้นักเรียน จํานวน 480 ชุด 518,160         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

โตะ-เกาอี้ครู จํานวน 12  ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 671

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

161 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อซื้อเครื่องตัดหญา เครื่องตัดหญาชนิดเดินตาม 22,600          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ป 2561 จํานวน 2 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา) สังกัดฯ

162 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงสนาม เครื่องเสียงสนาม ป 2561 จํานวน 1 ชุด 50,000          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

163 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชบริการรับ-สงครู บุคลากร นักเรียน จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) 6 ลอ 1,300,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง นักกีฬา เดินทางไปราชการนอกสถานศึกษา ป 2561 จํานวน 1 คัน และโรงเรียนใน

และใชในกิจการของโรงเรียน (โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย) สังกัดฯ

164 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหบริการกระแสไฟฟา คาจัดซื้อหมอแปลงไฟฟาพรอมติดตั้ง 200,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ภายในกิจการของโรงเรียน ขนาด  160 KVA และโรงเรียนใน

( โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย) สังกัดฯ

165 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชเปนหองปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม คาครุภัณฑหองวิทยาศาตรและอุปกรณ 969,500  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร ประกอบพรอมติดตั้งระดับชั้น ม.ปลาย และโรงเรียนใน

ระดับชั้น ม.ปลาย ป 2561 จํานวน 1 หอง สังกัดฯ

( โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 672

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

166 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชเปนหองปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม คาครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา 1,620,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอนทางภาษา กลุมสาระ และอุปกรณประกอบพรอมติดตั้ง และโรงเรียนใน

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ป 2651 จํานวน 1 หอง สังกัดฯ

( โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)

167 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนหองปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม คาครุภัณฑหองคอมพิวเตอร 1,207,900  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอนคอมพิวเตอร และอุปกรณประกอบพรอมติดตั้ง และโรงเรียนใน

กลุมสาระการเรียนรูการงานฯ ป 2561 จํานวน  40 ชุด สังกัดฯ

( โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)

168 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชเปนหองฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม  - คาเครื่องปรับอากาศขนาด 3,600 บีทียู 142,380  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอนดนตรี  นาฏศิลป พรอมติดตั้งจํานวน  2  ชุด และโรงเรียนใน

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ทุกระดับชั้น  - คาตูเสื้อผาเก็บชุดเครื่องแตงกายนางรํา สังกัดฯ

จํานวน 2 หลัง 

 - คากระจกเงาขนาด8X10 ม.

( โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 673

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

169 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการนักเรียนในหองเรียนสําหรับ คาซื้อโตะเกาอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 816,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนหลังใหม A4 มอก. ราคาชุดละ 1,700 บาท และโรงเรียนใน

ป 2560 จํานวน 480 ชุด สังกัดฯ

(โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)

170 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการครูในในหองเรียนสําหรับ คาซื้อโตะเกาอี้ครู ระดับ 7-9 75,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนหลังใหม ราคาชุดละ 5,000 บาท และโรงเรียนใน

ป 2561 จํานวน 15 ชุด สังกัดฯ

(โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)

171 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อสํารองน้ําดื่มใหนักเรียนและใหบริการ คาซื้อถังเก็บน้ําดื่มแบบสแตนเลส 75,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ในกิจการของทางโรงเรียน พรอมติดตั้งขนาดความจุ 2,500 ลิตร และโรงเรียนใน

ถังละ 21,000 บาท สังกัดฯ

ป 2561 จํานวน 3 ถัง

(โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)

172 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อใหบริการน้ําดื่ม คาซื้อเครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอปะปา 34,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

งานครัว สําหรับนักเรียน แบบ 4 กอก MC-4P จํานวน 2 เครื่อง และโรงเรียนใน

ราคาเครื่องละ 17,000 บาท สังกัดฯ

(โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 674

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

173 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพื่อใหบริการนักเรียน คาซื้อเตียงพยาบาลซิมมอนขากลม 18,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

หรือการแพทย ที่เจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ หัว - ทาย เตียงเปนซี่กลม และโรงเรียนใน

ขนาด 90x200x60 ซม. พรอมเบาะนอน สังกัดฯ

หุมหนังเทียมขนาด 7.5 ซม.

ราคาชุดละ  9,000 บาท จํานวน 2 ชุด

(โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)

174 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหบริการที่นั่งพักรับประทานอาหาร คาซื้อโตะโรงอาหารไมระแนงขนาด 112,500  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สําหรับนักเรียน 60x170x85 ซม. ราคาชุดละ 7,500 บาท และโรงเรียนใน

ป 2561 จํานวน 15 ชุด สังกัดฯ

(โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)

175 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหบริการประชาสัมพันธ คาซื้อครุภัณฑสําหรับหองโสตทัศนูปกรณ 134,400  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ขาวสารสําหรับใชในกิจการ และอุปกรณประกอบพรอมติดตั้ง และโรงเรียนใน

ของทางโรงเรียน ป 2561 จํานวน 1  หอง สังกัดฯ

(โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)

176 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการและระบาย คาซื้อระบบพัดลมไอน้ําติดผนัง 36,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

อากาศสําหรับอาคารเอนก ขนาด  26  นิ้ว  4 ใบพัด 4  หัวพนหมอก และโรงเรียนใน

ประสงคหลังใหม ราคาตัวละ3,000บาท จํานวน  12  ตัว สังกัดฯ

(โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 675

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

177 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหบริการและใชในกิจการ คาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ 130,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ของทางโรงเรียนสําหรับ ประกอบพรอมติดตั้งภายในอาคารเอนก และโรงเรียนใน

อาคารเอนกประสงคหลังใหม ประสงคหลังใหม สังกัดฯ

(โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)

178 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหบริการและใชในกิจการ คาซื้อชุดเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ 150,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ของทางโรงเรียนสําหรับ ประกอบพรอมติดตั้งสําหรับใชในกิจการ และโรงเรียนใน

กิจกรรมภาคสนามนอกอาคารเรียน ภาคสนาม สังกัดฯ

(โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)

179 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อใชในราชการตามงาน/ คาซื้อกลองดิจิตอล 91,400  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เผยแพร กิจกรรม/โครงการที่ดําเนิน ชนิด APSC จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

การของทางโรงเรียน (โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย) สังกัดฯ

180 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อใชในราชการตามงาน/ คาซื้อกลองวีดีโอ จํานวน 1 เครื่อง 76,800  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เผยแพร กิจกรรม/โครงการที่ดําเนิน (โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย) และโรงเรียนใน

การของทางโรงเรียน สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 676

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

181 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใชในการปรับปรุง คาซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 38,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

บริเวรณภายในโรงเรียน แบบสายสะพายเครื่องยนตไมนอยกวา และโรงเรียนใน

1.5 แรงมา พรอมใบมีด สังกัดฯ

ป 2561 จํานวน 2  เครื่อง

(โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)

182 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในราชการฝายบริหารงาน คาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 120,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ตามโครงสราง 4  ฝาย พรอมเครื่องพิมพเลเซอร และโรงเรียนใน

และอุปกรณประกอบ สังกัดฯ

ป 2561 จํานวน  4  ชุด

(โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย)

183 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในราชการตามงาน/ คาซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค 100,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ (โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย) และโรงเรียนใน

ของทางโรงเรียน สังกัดฯ

184 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน เกาอี้แลคเชอร  480 ชุด 12 หองเรียน 528,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ในอาคารเรียนหลังใหม ป 2561 ราคาชุดละ 1,100.- บาท และโรงเรียนใน

( โรงเรียนโนนหันวิทยายน) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 677

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

185 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน เกาอี้แลคเชอร  100 ชุด 12 หองเรียน 110,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ในอาคารเรียนหลังใหม ป 2561 ราคาชุดละ 1,100.- บาท และโรงเรียนใน

(โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค) สังกัดฯ

186 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา  - 435,507  -  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

187 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  -  - 576,000  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

188 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  -  -  - 4,992,400 สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

189 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑหองปฏิบัติการ E-Classroom 927,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

190 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชสําหรับรับ-สงนักเรียน คาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ลอ 1,075,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง และเดินทางเขารวมกิจกรรม ป 2561 จํานวน 1 คัน และโรงเรียนใน

ของทางโรงเรียน (โรงเรียนพูวัดพิทยาคม) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 678

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

191 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชสําหรับจัดกิจกรรม โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร 440,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2561 จํานวน 20 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพูวัดพิทยาคม) สังกัดฯ

192 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชสําหรับจัดกิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑวงโยธวาทิต 337,900  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การจัดการเรียนรูวงโยธวาทิต (โรงเรียนพูวัดพิทยาคม) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

193 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 787,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง ในการเดินทางไปราชการ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี และโรงเรียนใน

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ) สังกัดฯ

ป 2561 จํานวน 1 คัน

(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร)

194 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โรงเรียนมีโตะ เกาอี้ เพียงพอกับจํานวน คาจัดซื้อโตะ - เกาอี้ นักเรียน  -  - 900,000  - สํานักการศึกษาฯ

นักเรียน ป 2563 จํานวน 200 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 679

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

195 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1. เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คาจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล  - 250,000       -  - สํานักการศึกษาฯ

2. ใหบริการชุมชน ป 2562 จํานวน 1 ชุด (ครบชุด) และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร) สังกัดฯ

196 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1. เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต  - 500,000       -  - สํานักการศึกษาฯ

2. ใหบริการชุมชน ป 2562 จํานวน 1 ชุด (ครบชุด) และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร) สังกัดฯ

197 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1. เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คาจัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมือง 100,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

2. ใหบริการชุมชน ป 2561 จํานวน 1 ชุด (ครบชุด) และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร) สังกัดฯ

198 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อพัฒนาหอสมุดใหมีประสิทธิภาพ คาจัดซื้อครุภัณฑหอสมุด 250,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ในการจัดการเรียนการสอนและการบริการ (โรงเรียนสีชมพูศึกษา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

199 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาดานดนตรีสากล คาจัดซื้อครุภัณฑดนตรีสากล 2,000,000      -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ (โรงเรียนสีชมพูศึกษา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 680

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

200 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาดานดนตรี คาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 80,000          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

โยธวาทิตของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ (โรงเรียนสีชมพูศึกษา) และโรงเรียนใน

และประสิทธิผล สังกัดฯ

201 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาดานดนตรี คาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดนตรีพื้นบาน 100,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

พื้นบานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ (โรงเรียนสีชมพูศึกษา) และโรงเรียนใน

และประสิทธิผล สังกัดฯ

202 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน คาจัดซื้อครุภัณฑหองเรียนพรอมสอน 728,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ใหมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล (เครื่องมัลติฟงชันโปรเจคเตอร และโรงเรียนใน

ระดับ SVGA  ระบบ DLP พรอมจอภาพ สังกัดฯ

และชุดลําโพงชวยสอน)

ป 2561 จํานวน 14 หอง

(โรงเรียนสีชมพูศึกษา)

203 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชในกิจการของโรงเรียนการเรียน คาจัดซื้อรถยนตบรรทุก  6  ลอ 1,500,000      -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง การสอนและการสงเสริมคุณภาพผูเรียน พรอมหลังคาโครงเหล็ก จํานวน 6 คัน และโรงเรียนใน

(โรงเรียนสีชมพูศึกษา) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 681

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

204 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในกิจการของโรงเรียน การเรียน คาจัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียน 784,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การสอน ป 2561 จํานวน 560 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนสีชมพูศึกษา) สังกัดฯ

205 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการของโรงเรียน การเรียน คาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 270,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การสอนและการบริการชุมชน หนาโฟเมกา จํานวน 180 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนสีชมพูศึกษา) สังกัดฯ

206 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจการของโรงเรียน คาจัดซื้อเกาอี้ประชุม จํานวน 360 ตัว 234,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอนและการบริการชุมชน (โรงเรียนสีชมพูศึกษา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

207 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการทางภาษา คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการ 2,000,000      -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ตางประเทศที่เอื้อตอการจัดการเรียน ทางภาษาตางประเทศ และโรงเรียนใน

การสอนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (โรงเรียนสีชมพูศึกษา) สังกัดฯ

208 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ  - เพื่อใชในการติดตอราชการกับหนวยงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 933,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง ตนสังกัดและหนวยงานใกลเคียง ขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ และโรงเรียนใน

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ สังกัดฯ

ป 2561 จํานวน 1 คัน

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 682

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

209 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา  -เพื่อใหสถานศึกษามีโตะและเกาอี้เพียงพอ คาจัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียน 168,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

กับจํานวนนักเรียน ป 2561 จํานวน 100 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย) สังกัดฯ

210 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 7,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เผยแพร ที่ใชในการบันทึกภาพ ความละเอียด 14 ลานพิกเซล และโรงเรียนใน

ป 2561 จํานวน 1 ตัว สังกัดฯ

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย)

211 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ กลองถายภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) 15,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เผยแพร ที่ใชในการบันทึกภาพ ป 2561 จํานวน 1 ตัว และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย) สังกัดฯ

212 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ  - เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ กลองวงจรปด ป 2561 จํานวน 8 ตัว 10,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เผยแพร รักษาความปลอดภัยที่ทั่วถึง (โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

213 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อใหสถานศึกษามีคอมพิวเตอรพกพา คอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop) 60,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ในการพิมพ จัดเก็บขอมูลเอกสารตางๆ ป 2561 จํานวน 4 เครื่อง และโรงเรียนใน

อยางเปนระบบ (โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 683

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

214 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อใหสถานศึกษามีเครื่อง เครื่องพิมพเอกสาร (Printer) 20,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

พิมพเอกสารเพียงพอตอการใชงาน แบบ Laser Jet จํานวน 4 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย) สังกัดฯ

215 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อใหสถานศึกษามีเครื่องถายเอกสาร เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 130,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงตอการใชงาน (ขาว-ดํา-สี) ความเร็ว 20 แผนตอนาที และโรงเรียนใน

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง สังกัดฯ

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย)

216 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหสถานศึกษามีเครื่องทําลายเอกสาร เครื่องทําลายเอกสารแบบทําลาย 20,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ที่เหมาะสมตอการใชงาน ครั้งละ 10 แผน จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย) สังกัดฯ

217 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณที่ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนมีระบบ 115,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอและเหมาะสมตอการใชงาน ฟอกอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน และโรงเรียนใน

มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 สังกัดฯ

บีทียู จํานวน 5 เครื่อง

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 684

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

218 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหครูและบุคลากรมีโตะปฏิบัติงาน โตะครูแบบแบบไม 3 ลิ้นชัก 30,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ที่เพียงพอและเหมาะสมตอการใชงาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 6 ตัว และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย) สังกัดฯ

219 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณที่ แทนยืนบรรยาย (โพเดียม) 6,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอและเหมาะสมตอการใชงาน ขนาด 50x60x125 ซม และโรงเรียนใน

ป 2561 จํานวน 2 ตัว สังกัดฯ

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย)

220 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณที่ ชุดรับแขก (โซฟา) จํานวน 2 ชุด 10,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอและเหมาะสมตอการใชงาน (โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

221 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณที่ เกาอี้นวม จํานวน 100 ตัว 70,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอและเหมาะสมตอการใชงาน (โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

222 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณที่ ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ2บาน 24,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอและเหมาะสมตอการใชงาน 91.5 x 45.7 x 183.0 cm. และโรงเรียนใน

ป 2561 จํานวน 4 หลัง สังกัดฯ

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 685

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

223 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณที่ โตะพับ ขาเหล็ก ขนาด 120 x 60 ซม. 24,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอและเหมาะสมตอการใชงาน ป 2561 จํานวน 20 ตัว และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย) สังกัดฯ

224 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณที่ ชุดดุริยางค จํานวน 24 ชุด 110,040  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอและเหมาะสมตอการใชงาน (โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

225 การศึกษา ครุภัณฑ คุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณที่ ชุดแดนซเซอร จํานวน 12 ชุด 55,008  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอและเหมาะสมตอการใชงาน (โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

226 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณที่ คาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 665,800  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดกิจกรรม  - เทเนอรแซกโซโฟน จํานวน 4 ตัว และโรงเรียนใน

การเรียนการสอน  - อัลโต แซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว สังกัดฯ

 - ทูบา จํานวน 2 ตัว

 - ยูโฟเนี่ยม จํานวน 2 ตัว

 - ทรอมโบน จํานวน 2 ตัว

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 686

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

227 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณที่ คาจัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นบาน 24,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดกิจกรรม  - พิณ จํานวน 1 ตัว และโรงเรียนใน

การเรียนการสอน  - โหวต จํานวน 3 ตัว สังกัดฯ

 - แคน จํานวน 2 ตัว

 - เบสพิณ จํานวน 1 ตัว

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย)

228 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ  - เพื่อใหสถานศึกษามีวัสดุอุปกรณที่  - เครื่องขยายเสียง ขนาด 4,000วัตต 145,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เผยแพร เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดกิจกรรม  จํานวน 1 ตัว และโรงเรียนใน

การเรียนการสอน  - เครื่องขยายเสียง ขนาด 2,200 วัตต สังกัดฯ

 จํานวน 1 ตัว

 - เครื่องขยายเสียง ขนาด 1,000 วัตต

 จํานวน 1 ตัว

 - ตูลําโพง ขนาด 18 นิ้ว  (ตูเบส) 

จํานวน 6 ตัว

 - ตูลําโพง ขนาด 15 นิ้ว  (ตูเสียงกลาง)

 จํานวน 4 ตัว

 - ตูลําโพง (ตูเสียงแหลม) จํานวน 8 ตัว

(โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย)



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 687

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

229 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชเปนหองในการจัดกิจกรรมการเรียน คาจัดซื้อครุภัณฑหองวิทยาศาสตร 95,500          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การสอนวิทยาศาสตร นักเรียนจํานวน  185  คน และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม) สังกัดฯ

230 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชเปนหองในการจัดกิจกรรมการเรียน คาจัดซื้อครุภัณฑหองเคมี 762,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การสอนวิชาเคมี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนใน

จํานวน  79  คน สังกัดฯ

(โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม)

231 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชเปนหองในการจัดกิจกรรมการเรียน คาจัดซื้อครุภัณฑหองชีววิทยา 571,900  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การสอนวิชาชีววิทยา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนใน

จํานวน  79  คน สังกัดฯ

(โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม)

232 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกับทรัพยสินของ มีกลองวงจรปดจํานวน 12  ตัว 60,000          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ทางราชการ (โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

233 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อใชเปนหองในการจัดกิจกรรม คาจัดซื้อครุภัณฑกลองถายรูป 40,000          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เผยแพร การเรียนการสอนในกิจกรรมลดเวลาเรียน จํานวน 10 ตัว และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 688

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

234 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนหองในการจัดกิจกรรม คาจัดซื้อครุภัณฑโนตบุค จํานวน 1 ตัว 20,000          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอนในกิจกรรมลดเวลาเรียน (โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

235 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชในกิจกรรมของโรงเรียน คาจัดซื้อครุภัณฑรถบรรทุก 6 ลอ 970,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง จํานวน  1  คัน และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม) สังกัดฯ

236 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร เพื่อใชในกิจกรรมของโรงเรียน มีปมหอยโขงขนาด 3 แรงมา 10,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน  1  ตัว และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม) สังกัดฯ

237 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจกรรมของโรงเรียน มีเครื่องดูดฝุน จํานวน  1 เครื่อง 50,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

238 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชในกิจกรรมของโรงเรียน คาจัดซื้อครุภัณฑกลองวีดีโอพรอมขาตั้ง 20,000          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง จํานวน  1  ตัว และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 689

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

239 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในกิจกรรมของโรงเรียน คาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องกดเรืยกพนักงาน 12,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

(Wireless Calling System) และโรงเรียนใน

จํานวน  6  ตัว สังกัดฯ

240 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการ 200,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตร จํานวน 1 หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

241 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการเคมี 800,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

242 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการ 800,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ชีววิทยา จํานวน 1 หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

243 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการฟสิกส 800,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 690

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

244 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คาจัดซื้อครุภัณฑหองโสตทัศนูปกรณ 800,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน  1  หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

245 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน คาจัดซอครุภัณฑหองพฤกษาศาสตร 800,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน  1  หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

246 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดซื้อโตะ - เกาอี้นักเรียนใหเพียงพอ คาจัดซื้อโตะ - เกาอี้นักเรียน 265,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ตอการจัดการเรียนการสอน จํานวน  250  ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

247 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดซื้อโตะ - เกาอี้ครูใหเพียงพอ คาจัดซื้อโตะ - เกาอี้ครู 62,500          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ตอการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน จํานวน  25  ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

248 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารใหเพียงพอตอ คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 65,000          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การปฏิบัติงาน จํานวน  10  ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 691

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

249 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 21,500          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน  5  ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

250 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 290,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน  10  ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

251 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ คาจัดซื้อเครื่องพิมพอิงเจ็ทซ 17,500          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน  5  ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

252 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ คาจัดซื้อเครื่องพิมพมัลติฟงกชัน 28,500          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน  3  ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

253 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ คาจัดซอคอมพิวเตอร (อุปกรณขยาย 30,000          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สัญญาณ) จํานวน  3  ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 692

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

254 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและ คาจัดซื้อตูเย็น จํานวน  2  ชุด 13,000          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

งานครัว การบริการ (โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

255 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชในการบริการรับ-สงนักเรียน คาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ 1,600,000      -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง และการเดินทางไปราชการ จํานวน  1  คัน และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

256 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและ คาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 150,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การบริการ จํานวน  1  วง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

257 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและ คาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโปงลาง 150,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การบริการ จํานวน  1  วง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

258 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและ คาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงคอมโป 150,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การบริการ จํานวน  1  วง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 693

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

259 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและ คาจัดซื้อเครื่องเสียง 150,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การบริการ จํานวน  1  ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

260 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณะและ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและ คาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 100,000         -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เผยแพร การบริการ จํานวน  2  ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

261 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและ คาจัดซื้อชุดรับแขก 30,000          -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การบริการ จํานวน  2  ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนมัธยมหนองเขียด) สังกัดฯ

262 การศึกษา ครุภัณฑ ครภัณฑการศึกษา เพื่อใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับ คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการ 501,760  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ใชในการจัดการเรียนการสอน คอมพิวเตอร  จํานวน 1 หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

263 การศึกษา ครุภัณฑ ครภัณฑการศึกษา เพื่อใหมีหองปฏิบัติการทางภาษา คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการ 900,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

264 การศึกษา ครุภัณฑ ครภัณฑการศึกษา เพื่อใหมีหองวิทยาศาสตรสําหรับใช คาจัดซื้อครุภัณฑหองวิทยาศาสตร 95,500  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

265 การศึกษา ครุภัณฑ ครภัณฑการศึกษา เพื่อใหมีหองโสตทัศนูปกรณ คาจัดซื้อครุภัณฑหองโสตทัศนูปกรณ 220,900  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

266 การศึกษา ครุภัณฑ ครภัณฑการศึกษา เพื่อใหมีหองเคมีสําหรับใชในการ คาจัดซื้อครุภัณฑหองเคมี 670,800  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จัดการเรียนการสอน จํานวน 1 หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

267 การศึกษา ครุภัณฑ ครภัณฑการศึกษา เพื่อใหมีหองฟสิกสสําหรับใชในการจัด คาจัดซื้อครุภัณฑหองฟสิกห 122,800  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอน จํานวน 1 หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

268 การศึกษา ครุภัณฑ ครภัณฑการศึกษา เพื่อใหมีหองชีววิทยาสําหรับใชในการ คาจัดซื้อครุภัณฑหองชีววิทย 340,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอน จํานวน 1 หอง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

269 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ)รเจ็คเตอร โปรเจ็คเตอร 12 เครื่อง 173,520  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรและชุดเครื่องเสียง คอมพิวเตอร 12 เครื่อง และโรงเรียนใน

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน ชุดเครื่องเสียง 12 เครื่อง สังกัดฯ

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค)

270 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดซื้อกระดานอัจฉริยะสําหรับ คาจัดซื้อครุภัณฑกระดานอัจฉริยะ 198,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 4 ตัว และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

271 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อจัดซื้อเตาแกสพรอมถังสําหรับใช คาจัดซื้อเตาแกส พรอมถัง 2,500  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

งานครัว ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค)

สังกัดฯ

272 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพื่อจัดซื้อเครื่องชัง (Max400 g) เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหนง (Max400 g) 15,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

หรือการแพทย สําหรับการใชในการเรียนการสอน จํานวน 2 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

273 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อจัดซื้อตูเย็น 2 ประตูสําหรับการใช ตูเย็น 2 ประตู จํานวน 1 เครื่อง 6,200  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

งานครัว ในการจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

274 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 9,490  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

275 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อตูเหล็กสําหรับเอกสาร ตูเหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก 50,280  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 24 หลัง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

276 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชนับจํานวนนักเรียนและ คาจัดซื้อเครื่องนับคน เขา-ออก 7,900  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

บุคลากรที่ใชหองสมุด จํานวน 1 เครือง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

277 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อจัดซื้อ Smart TV สําหรับ คาจัดซื้อ Smart TV 55 นิ้ว 54,980  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 4 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

278 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อ Notebook Notebook จํานวน 1 เครื่อง 15,490  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

279 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 5 เครื่อง 16,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ที่ใชในการสืบคนขอมูล (โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

280 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร เครื่องปริ๊นเตอร จํานวน 6 เครื่อง 6,380  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สําหรับใชในสํานักงาน (โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

281 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อจัดซื้อสวานโรตารี่  Bosch สวานโรตารี่ Bosch จํานวน 1 เครื่อง 5,790  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) และโรงเรียนใน
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

282 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อจัดซื้อเลื่อยเครื่อง เลื่อยเครื่อง จํานวน 1เครื่อง 4,200  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

283 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อจัดซื้อไดโว ขนาด 3 นิ้ว คาจัดซื้อไดโว ขนาด 3 นิ้ว 9,981  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

284 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อหัวฉีดน้ําพุ ขนาด 2 นิ้ว หัวฉีดน้ําพุ ขนาด 2 นิ้ว 5,500  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

285 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อรถตัดหญาเข็นพรอมเครื่อง รถตัดหญาเข็นพรอมเครื่อง 10,800  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

286 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อจัดซื้อสวานไฟฟา คาจัดซื้อสวานไฟฟา 1,690  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 699

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

287 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 19,500  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

288 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสาร ตูเหล็กเก็บเอกสาร 7,380  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 1 หลัง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

289 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนและครู โตะ-เกาอี้นักเรียน จํานวน 480 ชุด 765,600  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

โตะ-เกาอี้ครู จํานวน 12 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนหนองโนประชาสรรค) สังกัดฯ

290 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อประกอบการเรียนการสอน คาจัดซื้อครุภัณฑหองชีววิทยา 350,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ชีววิทยา (โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

291 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อประกอบการเรียนการสอน คาจัดซื้อครุภัณฑหองเคมี 350,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 700

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

292 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อประกอบการเรียนการสอนฟสิกส คาจัดซื้อครุภัณฑหองฟสิกส 350,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

293 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการเรียนการสอน คาจัดซื้อโตะ-เกาอี้ นักเรียน 300,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 200 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม) สังกัดฯ

294 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ คาจัดซื้อโตะ-เกาอี้ครู 22,500  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การสอนและงานพิเศษ จํานวน 6 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม) สังกัดฯ

295 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชจัดการเรียนการสอน คาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต 400,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิชาดนตรีและวงดุริยางค (โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

296 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อใชในงานกอสรางและงานเกษตร คาจัดซื้อรถไถนา ขนาด 60 แรงมา 800,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 701

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

297 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชเปนพาหนะในการขนสง คาจัดซื้อรถกระบะ 4 ประตู 800,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง ดานตางๆ จํานวน 1 คัน และโรงเรียนใน

(โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม) สังกัดฯ

298 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา - เพื่อประกอบการเรียนการสอนฟสิกส จัดซื้อหองปฏิบัติการ 350,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตร (ฟสิกส) และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) สังกัดฯ

299 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา -เพื่อใชในการเรียนการสอน คาจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน 20,160  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 80 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) สังกัดฯ

300 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่การสอนและ คาจัดซื้อโตะ-เกาอี้ครู 18,400  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

งานพิเศษ จํานวน 13 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 702

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

301 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชจัดการเรียนการสอนวิชาดนดรีและ คาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค 200,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วงดุริยางค (โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

302 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชจัดการเรียนการสอนวิชาดนดรี คาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโปงลาง 100,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และวงโปงลางและใหบริการชุมชน (ดนตรีพื้นบาน) และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) สังกัดฯ

303 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการ คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 58,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สืบคนหองสมุดและสํานักงาน ประมวลผล แบบที่ 1 และโรงเรียนใน

จํานวน 2 เครื่อง สังกัดฯ

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา)

304 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 32,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การสืบคนหองสมุดและสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 703

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

305 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,600  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การสืบคนหองสมุดและสํานักงาน (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) สังกัดฯ

306 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 3,300  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การสืบคนหองสมุดและสํานักงาน LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) สังกัดฯ

307 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ โรงเรียนมีเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร คาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 72,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เผยแพร ใชการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) สังกัดฯ

308 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อจัดซื้อตูแชอาหาร ใชในการจัด คาจัดซื้อตูแชอาหาร ขนาด 20  คิวบิกฟุต 35,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

งานครัว กิจกรรมการเรียน จํานวน 1 ตู และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 704

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

309 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอออน คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอออน 11,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

310 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุนไวใชทําความ คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน  ขนาด 2.5 ลิตร 15,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

งานครัว สะอาดบริเวณหองพักตางๆ (โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

311 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชงานสํานักงานและการจัดกิจกรรม เครื่องถายเอกสารความเร็ว 40 แผน/นาที  - 180,000  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอน (โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

312 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชงานสํานักงานและการจัดกิจกรรม คาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม 14,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอน (โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

313 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชงานสํานักงานและการจัดกิจกรรม คาจัดซื้อตูเหล็กจัดเก็บเอกสารขนาด 18,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอน 2 บานพับ และโรงเรียนใน

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 705

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

314 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชงานสํานักงานและการจัดกิจกรรม โรงเรียนมีตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อน 10,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอน (โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

315 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อติดตั้งกลองวงจรปดในอาคาร คาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 123,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ปองกันความปลอดภัยและดูแลนักเรียน (โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

316 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําในโรงเรียน คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอรไฟฟา  - 40,000  -  - สํานักการศึกษาฯ

(โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

317 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑรคอมพิวเตอร  เพื่อใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 500,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สําหรับจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนใน

โดยเนนกระบวนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สังกัดฯ

318 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อมีรถบรรทุกใชงานในโรงเรียน จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 1,116,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง (โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 706

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

319 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหมีหองปฏิบัติการทางภาษา คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา 400,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สําหรับจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) และโรงเรียนใน

โดยเนนกระบวนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สังกัดฯ

320 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหมีหองปฏิบัติการทางภาษา คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการเคมี 400,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

สําหรับจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) และโรงเรียนใน

โดยเนนกระบวนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สังกัดฯ

321 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เพื่อเปนอุปกรณและสื่อการสอน คาจัดซื้อกลองจุลทรรศน (สเตอริโอ) 2 ตา 92,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และการแพทย วิทยาศาสตรในหองเรียน จํานวน 2 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ

322 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชประกอบการแสดงนาฏศิลปของ คาจัดซื้อเครื่องแตงกายชุดโขนละคร 180,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

นักเรียน (ตัวพระ) จํานวน 3 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 707

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

323 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชประกอบการแสดงนาฏศิลปของ คาจัดซื้อเครื่องแตงกายชุดโขนละคร 120,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

นักเรียน (ตัวนาง) จํานวน 3 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ

324 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใชประกอบการแสดงนาฏศิลปของ คาจัดซื้อศีรษะโขนละคร (เศียรพอแก) 15,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

นักเรียน จํานวน 1 เศียร และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ

325 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนอุปกรณและสื่อการสอน คาจัดซื้อกลองโทรทรรศน 70,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรในหองเรียน  จํานวน 2 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ

326 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนอุปกรณและสื่อการสอน คาจัดซื้อหุนจําลอง ระบบไหลเวียนเลือด 14,500  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรในหองเรียน จํานวน 1 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 708

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

327 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนอุปกรณและสื่อการสอน ตูแสดงการเกิดปสสาวะพรอมเสียงบรรยาย 32,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรในหองเรียน จํานวน 1 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ

328 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนอุปกรณและสื่อการสอน ตูระบบหมุนเวียนโลหิตพรอมเสียงบรรยาย 46,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรในหองเรียน จํานวน 1 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ

329 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนอุปกรณและสื่อการสอน คาจัดซื้อแบบจําลอง ดวงอาทิตย      15,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรในหองเรียน โลก และดวงจันทร และโรงเรียนใน

จํานวน 1 ชุด สังกัดฯ

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ)

330 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนอุปกรณและสื่อการสอน คาจัดซื้อชุดกลั่น 15,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรในหองเรียน จํานวน 1 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 709

ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

331 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนอุปกรณและสื่อการสอน คาจัดซื้อหุนจําลอง การทํางานของหัวใจ 1,950  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรในหองเรียน จํานวน 1 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ

332 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนอุปกรณและสื่อการสอน คาจัดซื้อหุนจําลอง ศีรษะ และสมอง 2,200  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรในหองเรียน แยกชิ้น 9 ชิ้น จํานวน 1 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ

333 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเปนอุปกรณและสื่อการสอน คาจัดซื้อแบบจําลองแสดงผลการ    25,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรในหองเรียน รีเฟลกซของขา  จํานวน 1 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ

334 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชขนสัมภาระและสิ่งของตางๆ คาจัดซื้อรถเข็นของทั่วไป 23,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง จํานวน 2 คัน และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

335 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเก็บเอกสารงานวิชาการใหเปนระเบียบ คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 10,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 8 ตู และโรงเรียนใน

(โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ) สังกัดฯ

336 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อนักเรียนมีคอมพิวเตอรในการเรียน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 640,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

40 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ

337 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหโรงเรียนมีระบบการบริหารงาน คาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรบริหารงาน 550,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ทีมีประสิทธิภาพสงผบตอการพัฒนา (Ner Innovetion) 1 ระบบ และโรงเรียนใน

คุณภาพของผูเรียน (โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ

338 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร 160,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เผยแพร จํานวน 10 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ

339 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีโตะเกาอี้ใชในโรงอาหารเพียงพอ คาจัดซื้อโตะอาหารไมระแนง 519,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

กับการใชงาน จํานวน 100 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

340 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหมีโตะเกาอี้ใชในโรงอาหารเพียงพอ คาจัดซื้อโตะ + เกาอี้ นักเรียน        504,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

กับการใชงาน จํานวน 300 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ

341 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อสงเสริมระบบดูแลและชวยเหลือ คาจัดซื้อกลองวงจรปด  68,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนใหปลอดภัย จํานวน 4 ชุด   และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ

342 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 62,700  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 6 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ

343 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหโรงเรียนมีระบบอินเทอรเน็ต คาจัดซื้อคอมพิวเตอรแมขาย (Serber) 350,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ความเร็วสูง และมี IP Address จริง 1 เครื่อง และโรงเรียนใน

ในเครือขาย WAN (โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ

344 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัด คาจัดซื้อคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) 506,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

การเรียนการสอน จํานวน 23 เครื่อง และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

345 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีโตะ-เกาอี้ที่ไดมาตรฐานและ คาจัดซื้อโตะ–เกาอี้ คอมพิวเตอร 144,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอกับการเรียน จํานวน 120 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ

346 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหมีโตะ-เกาอี้ไดมาตรฐานและ คาจัดซื้อโตะ–เกาอี้ คอมพิวเตอร 27,600  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอตอการใชงาน จํานวน 23 ชุด และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ

347 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีโตะ-เกาอี้ที่ไดมาตรฐานและ คาจัดซื้อเกาอี้หัวกลม  110,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

เพียงพอกับการเรียน จํานวน 200 ตัว และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ

348 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีโตะเพียงพอสําหรับการเรียน คาจัดซื้อโตะพับหนาโฟเมกาสีขาว 120,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 50 ตัว และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ

349 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเกาอี้เพียงพอสําหรับการใชงาน คาจัดซื้อเกาอี้บุนวม 60,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 100 ตัว  -  -  - และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม)  -  -  - สังกัดฯ

 -  -  -
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

350 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเกาอี้เพียงพอสําหรับการใชงาน คาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก 50,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

จํานวน 200 ตัว  -  -  - และโรงเรียนใน

(โรงเรียนซําสูงพิทยาคม) สังกัดฯ

351 การศึกษา คุรุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใหมียานพาหนะเพื่อนํานักเรียนไป  คาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ 1,995,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

และขนสง ศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 1 คัน และโรงเรียนใน

และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน (โรงเรียนเปรมติณสูลานนท) สังกัดฯ

352 การศึกษา คุรุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใหมีรถไถใชงานในกิจกรรมการเกษตร คาจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร (รถไถ)  -  -  - 1,950,000    สํานักการศึกษาฯ

และขนสง และงานเอนกประสงคอื่นๆของโรงเรียน  จํานวน 1 คัน และโรงเรียนใน

(โรงเรียนเปรมติณสูลานนท) สังกัดฯ

353 การศึกษา คุรุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหครูและนักเรียนไดใชสื่อวิชาเคมี คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการเคมี 500,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ในการเรียนการสอน (โรงเรียนเปรมติณสูลานนท) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

354 การศึกษา คุรุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหครูและนักเรียนไดใชสื่อรายวิชา คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการชีววิทยา  -  - 500,000  - สํานักการศึกษาฯ

ชีววิทยาในการเรียนการสอน (โรงเรียนเปรมติณสูลานนท) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

355 การศึกษา คุรุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหครูและนักเรียนไดใชสื่อรายวิชา คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการฟสิกส 500,000 สํานักการศึกษาฯ

ฟสิกสในการเรียนการสอน (โรงเรียนเปรมติณสูลานนท) และโรงเรียนใน

สังกัดฯ

356 การศึกษา คุรุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหครูและนักเรียนไดใชหอง คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการ 576,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

คอมพิวเตอรในการเรียนการสอน คอมพิวเตอร และโรงเรียนใน

(โรงเรียนเปรมติณสูลานนท) สังกัดฯ

357 การศึกษา คุรุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหครูและนักเรียนไดใชหองปฏิบัติการ คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา 436,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ทางภาษาในการเรียนการสอน (โรงเรียนเปรมติณสูลานนท) และโรงเรียนใน

358 การศึกษา คุรุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อใหครูและนักเรียนไดใชหองปฏิบัติการ คาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการชางไฟฟา 400,000  -  -  - สํานักการศึกษาฯ

ชางไฟฟาในการเรียนการสอน (โรงเรียนเปรมติณสูลานนท) และโรงเรียนใน
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

359 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อแสกนทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) คาจัดซื้อเครื่องแสกนเนอรขนาด A3 100,000 100,000  -  - กองการเจาหนาที่

ขาราชการ อบจ.ขอนแกน ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

360 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อใชในการอบรมสัมนาขาราชการ คาจัดซื้อกลองดิจิตอล 9,000 9,000  -  - กองการเจาหนาที่

และเผยแพร อบจ.ขอนแกน ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

361 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ คาจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบที่ 1 66,000 66,000  -  - กองการเจาหนาที่

ป 2561 จํานวน 3 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 3 เครื่อง

362 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเก็บทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 40,000 40,000  -  - กองการเจาหนาที่

ขาราชการ อบจ.ขอนแกน ป 2561 จํานวน 6 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 6 เครื่อง

363 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเก็บแฟมเอกสาร ขาราชการ คาจัดซื้อตูเหล็กกระจกบานเลื่อน 4 ฟุต 40,000 40,000  -  - กองการเจาหนาที่

อบจ.ขอนแกน ป 2561 จํานวน 6 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 6 เครื่อง
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

364 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเก็บแฟมเอกสาร ขาราชการ คาจัดซื้อตูเอกสาร 2 บานเปด 40,000 40,000  -  - กองการเจาหนาที่

อบจ.ขอนแกน ป 2561 จํานวน 6 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 6 เครื่อง

365 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเก็บแฟมเอกสาร ขาราชการ คาจัดซื้อตูบานเลื่อนผลักรางเลื่อน 8 ตู 150,000 150,000  -  - กองการเจาหนาที่

อบจ.ขอนแกน แบบ 2 ตอน

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

366 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ 50,000 50,000  -  - กองการเจาหนาที่

ป 2561 จํานวน 2 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 2 เครื่อง

367 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ คาจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบที่ 1 16,000 16,000 16,000 16,000 สํานักปลัดฯ

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง ฝายพัฒนาสังคม

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง
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ลํา

ดับ 2561 2562 2563 2564

ที (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

368 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,900 7,900 7,900 7,900 สํานักปลัดฯ

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง ฝายพัฒนาสังคม

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง

369 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สแกนเนอร สําหรับเก็บเอกสาร 29,000 29,000 29,000 29,000 สํานักปลัดฯ

ระดับศูนยบริการ ฝายพัฒนาสังคม

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง

370 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 5,800 5,800 5,800 5,800 สํานักปลัดฯ

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง ฝายพัฒนาสังคม

ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2563 จํานวน 1 เครื่อง

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง

371 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ กลองดิจิตอล พรอมอุปกรณ  - 9,000  - 9,000 สํานักปลัดฯ

เผยแพร ป 2562 จํานวน 1 เครื่อง ฝายพัฒนาสังคม

ป 2564 จํานวน 1 เครื่อง
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ลํา
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.08

372 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ กลองวีดีโอ พรอมอุปกรณ  -  - -                76,000 สํานักปลัดฯ

เผยแพร ป 2564 จํานวน 3 เครื่อง ฝายพัฒนาสังคม

373 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาครุภัณฑสําหรับสนับสนุน เครื่องพิมพบัตรพนักงาน จํานวน 1 35,000 -                -                -                กองการ

การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ เครื่อง โดยสามารถพิมพไดทั้งสองดาน เจาหนาที่

ป 2561 จํานวน 1 เครื่อง

234,650,039  26,917,607  26,380,850  28,377,250  รวม   373   โครงการ    เปนเงิน
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