
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลภูจองนายอย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการดับเพลิง
และบริการส่งน้้าแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

รถบรรทุกน้้าดับเพลิงแบบ
ถังน้้าในตัว ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า12,000ลิตร ชนิด
10ล้อ2เพลาเครื่องยนต์ดีเซล
ก้าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
กว่า200แรงม้าจ้านวน1คัน 

- - 4,500,000 

 
- - ส้านักปลัดเทศบาล 

2 การรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการตัดกิ่งไม้
ที่กีดขวางขวางจราจร 

เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 2 
จังหวะ บาร์ 11.5 นิ้ว 
ความจุน้้ามันเบนซิน 310 
ml. ความจุน้้าทันเครื่อง 
210 ml. จ้านวน 2 
เครื่องๆละ10,000บาท 

- - 20,000 - - ส้านักปลัดเทศบาล 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์ จ้านวน 1 ล้าๆ
ละ 200,000 บาท 
 

- - 200,000 - - ส้านักปลัดเทศบาล 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพื่อรองรับการ
ลงทะเบียนและยื่นค้า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์  จ้านวน  2  
เครื่องๆละ 700 บาท 

- 
 

700 700 -  ส้านักปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลภูจองนายอย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว 

เพื่อใช้ในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของส้านักงาน
และตามหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ี 
 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
อ่อนจ้านวน 7 เครื่องๆละ 
11,000 บาท  

- - 11,000 11,000 11,000 ส้านักปลัดเทศบาล 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อ
ราชการกับหน่วยงาน
ต่างๆ 

จัดซื้อรถกระบะ 4  ประตู - - 1,200,000 - - ส้านักปลัดเทศบาล 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีมารอรับ
ที่มาติดต่อราชการ 

จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่น่ัง 
จ้านวน 5 ตัวๆ ละ 8,200 
บาท 

- - 41,000 -  ส้านักปลัดเทศบาล 

8 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในการ
ป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกและการ
ก้าจัดแมลงต่างๆ 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
จ้านวน 4 เครื่องๆ ละ 
70,000  บาท 

- - 140,000 70,000 70,000 ส้านักปลัดเทศบาล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลภูจองนายอย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุตสาหกรรมและการ

โยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

จัดซื้อเครื่องสูบน้้า
ซัมเมอร์ส พร้อมอุปกรณ์
ควบคุม จ้านวน 12 ชุดๆ
ละ 7,500  บาท 
 

- - 30,000 30,000 30,000 ส้านักปลัดเทศบาล 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑด์ับเพลิง เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อเครื่องตัดถ่าง     
ไฮดรอลิก จ้านวน 1 
เครื่อง 
 

- 
 

- 400,000 -  ส้านักปลัดเทศบาล 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพื่อให้บริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการกับเทศบาล 

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล(ขาว-ด้า) 
จ้านวน 1 เครื่อง 
 

- - - 200,000 - ส้านักปลัดเทศบาล 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้ารวจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการออกส้ารวจ
พื้นที่ของประชาชน 

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา  จ้านวน 1 เครื่อง 

- - - 24,500 - กองคลัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลภูจองนายอย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงาน

ครัว 

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อเครื่องท้าน้้าร้อน – 
น้้าเย็น   

- 
 

- 6,500 -  ส้านักปลัดเทศบาล 

14 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร ่

เพื่อให้บริการ
ประชาชนระหว่างรอ
การติดต่อราชการกับ
เทศบาล 

จัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV จ้านวน 1 เครื่อง 

- - - 14,000 - ส้านักปลัดเทศบาล 
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