
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

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

57 2,500 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

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

57 10,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโตะ๊พับอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 75 ซม. กว้างไม้น้อยกว่า 180
 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 3 ตัวๆละ 2,000 บาท

57 6,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

รวม 3 โครงการ 18,500

1 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงาน
1.2 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
 1 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้ท างานแบบ
ล้อเล่ือน มีพนักพิงแขน ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 60 ซม. ลึกไม่น้อย
กว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 87 ซม.

62 2,500 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง        

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท)

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

1 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงาน
1.2 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.

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)

62 5,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง        

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดเหลก็สองบานทึบ เพื่อจ่ายเปน็ค่า
จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท โดยมี
คุณสมบติัดังนี้ 1.มีมือจับชนิดบดิ 2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 3.มี
คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

63 11,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง        

รวม 3 โครงการ 18,500

1 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงาน
1.3 แผนงาน เคหะและชุมชน

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 จดัซ้ือโตะ๊ท าาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก (ไม่น้อย
นกว่า 3.5 ฟุต) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 107 ซม.กว้างไม่น้อยกว่า 
66 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท

81 10,000 อบต.ดอนไผ่ กองชา่ง        

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างานแบบ
ล้อเล่ือน มีพนักพิงแขน ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 70 ซม. ลึกไม่น้อย
กว่า 58 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 110 ซม. จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 
บาท

81 5,000 อบต.ดอนไผ่ กองชา่ง        

รวม 2 โครงการ 15,000

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

2 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานโฆษณาและเผยแพร่
2.1 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 ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่
จดัซ้ือล าโพงอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือล าโพง
อเนกประสงค์ จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 10,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 1.เปน็ตู้ล าโพงพร้อมเคร่ืองขยายเสียงแบบเคล่ือนที่
 2.ขนาดดอกล าโพง 15" ก าลังไฟ 1,500 วัตต์ 3.มีฟังก์ชั้น 
BLUETOOTH 4.มีไมโครโฟนไร้สาย 5.มีล้อเล่ือน

58 10,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

รวม 1 โครงการ 10,000

3 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์ 
3.1 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 าหรับงานล านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 2.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า 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.มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (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.มีแปน้พิมพ์และเม้าส์ 8.มีจอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

58 17,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

3 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์ 
3.1 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.

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เพื่อจ่ายแปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองๆ
ละ 16,000 บาท โดยมีลักษณะดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4MB 
3.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 5.มีจอภาพที่รองรับความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 6.
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 7.มีช่องเชื่อมต่อระบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 8.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 9.
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,as) และ
Bluetooth

58 16,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

3 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์ 
3.1 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.

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 4,300 บาท โดย
มีคุณลักษณ์ดังนี้ 1.เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 2.มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 3.มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม้น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษ ขนาดA4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ
 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 5.มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.มีถาดใส่กระดาษได้ไม้น้อย
กว่า 50 แผ่น  7.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

59 4,300 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

รวม 3 โครงการ 37,300

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

3 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์ 
3.2 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 าหรับงานล านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 2.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า 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.มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (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.มีแปน้พิมพ์และเม้าส์ 8.มีจอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

63 17,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง        

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 4,300 บาท โดย
มีคุณลักษณ์ดังนี้ 1.เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 2.มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 3.มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม้น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษ ขนาดA4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ
 5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 5.มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.มีถาดใส่กระดาษได้ไม้น้อย
กว่า 50 แผ่น  7.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

63 4,300 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง        

รวม 21,300

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

3 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์ 
3.3 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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เพื่อจ่ายแปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ืองๆ
ละ 16,000 บาท โดยมีลักษณะดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4MB 
3.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 5.มีจอภาพที่รองรับความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 6.
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 7.มีช่องเชื่อมต่อระบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 8.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 9.
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,as) และ
Bluetooth

68 16,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษาฯ        

รวม 1 โครงการ 16,000

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

4 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4.1 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
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันสพหรับงานสาธารณสุข โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 1.ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 2.ถัง
บรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 3.ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 
แรงม้า หมายเหตุ ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตร การฆ่าเชื้อโรค หรือการปอ้งกัน ก าจัดแมลง ซ่ึงเปน็พาหะน า
โรค เช่น ยุง แมลง เปน็ต้น

75 59,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษาฯ        

รวม 1 โครงการ 59,000

5 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานการเกษตร
5.1 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 จดัซ้ือเครื่องตดัหญ้าแบบข้อแข็ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองตัด
หญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2เคร่ืองๆละ 9,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 1.เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 2.เคร่ืองยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
30 ซีซี 4.พร้อมใบมีด

92 19,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

รวม 1 โครงการ 19,000

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564

งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1


