
1 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงาน
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

หน้าข้อ

บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน

 2 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้ท างานแบบ
ล้อเล่ือน มีพนักพิงแขน ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 60 ซม. ลึกไม่น้อย
กว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 87 ซม.

63 5,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง        

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโตะ๊ส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก (ไม่
น้อยนกว่า 3.5 ฟุต) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 107 ซม.กว้างไม่น้อย
กว่า 66 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 
บาท (ตัวเล็ก)

63 5,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง        

รวม 2 10,000

1.2 แผนงาน การศึกษา
หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเครื่องปรับอากาศ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
 แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 20,000 บทียีู จ านวน 2 เตร่ืองๆ ละ 30,600 บาท (ตาม
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าป ีพ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562)

68 61,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

กองการศึกษา       

รวม 1 61,200

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท)



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

2 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
2.1 แผนงาน สาธารณสุข

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จดัซ้ือเครื่องพ่นหมอกควนัชนิดสะพายไหล ่เพื่อจ่ายเปน็ค่า
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันส าหรับงานสาธารณสุข โดยมีคุณลักษณะ
 ดังนี้ 1.ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายา ไม่น้อยกว่า 40 ลิตต่อชั่วโมง 2.
ถังบบรจุน้ ายา ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 3.ก าลังเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 
25 แรงม้า

74 59,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษา           

รวม 1 59,000

3 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานการกีฬา
3.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์การกฬีา จดัซ้ือเครื่องออกก าลงักาย พร้อมตดิตั้ง เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายชนิดสแตนเลสพร้อมติด
ต้ัง บริเวณหมู่ที่ 3 บา้นแช่ไห

85 120,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษา          

รวม 1 120,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

4 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานการเกษตร
4.1 แผนงาน การเกษตร

หน้าข้อ
บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์การเกษตร จดัซ้ือเครื่องตดัวชัพืช (เครื่องยนตต์ดัแตง่ก่ิงไม้แบบฟัน
เลื่อย ขนาดแรงม้า ไม่น้อยกวา่ 2 แรงม้า) เพื่อจ่ายเปน็ค่า
จัดซ้ือเคร่ืองตัดวัชพืช (เคร่ืองยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้แบบฟันเล่ือย) ขนาด
แรงม้า ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ขนาดบาร์โซ่ ไม่ต่ ากว่า 18 นิ้ว 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 30 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน

90 9,500 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษา          

2 ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ือตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัด
หญ้าแบบล้อจักรยาน โดยมีลักษณะ ดังนี้ 1.เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
เข็น 2.เคร่ืองยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 3.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 4.รัศมีตัดหญ้าได้กว้าง 
ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 5.ความจุถังน้ ามันเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50
 ลิตร

90 12,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษา          

รวม 2 21,500

งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

5 ประเภทครุภณัฑ์         ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

หน้าข้อ

บัญญัติ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.มี
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 2.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่า หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิดมี 
Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
หน่วย 4.มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 5.มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย (Netwonk Lnterface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 7.มี
แปน้พิมพ์และเม้าส์ 8.มีจอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย

63 17,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง       

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (lnk 
Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 4,300 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 1.เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 2.มีความละเอียดใน
การพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200 dpi 3.มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 
ภาพต่อนาท ี(ipm) 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 10 
หน้าต่อหน้า (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 5.มีช่องเชื่อมต่อ 
(lnterface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ 
Custom โดยถาดใส่กระดาษ ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

70 4,300 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง       

รวม 2 21,300

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1














