
1 ประเภทครุภณัฑ์       ส านักงาน
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 จดัซ้ือโตะ๊พับอเนกประสงค์                                

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 6 ตัวๆ
ละ 2,000 บาท โดยม ีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ ขาชบุอลูมเินียม ขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่ 60
 ซม. ยาวไมน่้อยกวา่ 150 ซม สูงไมน่้อยกวา่ 75 ซม

67 12,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด       

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโตะ๊พับอเนกประสงค์ ยาวไม่น้อยกวา่ 180 
เซนตเิมตร                                                    
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 1 ตัวๆ
ละ 2,200 บาท โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ เป็นโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ ขาชบุอลูมเินียม ขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่ 60
 ซม. ยาวไมน่้อยกวา่ 180 ซม. สูงไมน่้อยกวา่ 75 ซม.

67 2,200 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด       

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือถังดบัเพลงิ                                           
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือถงัดับเพลิงชนิดผงเคมแีห้ง ขนาด 15
 ปอนด์ จ านวน 2 ถงัๆละ 2,000 บาท โดยมคุีณลักษณะ
 ดังนี้ 1.ตัวถงัท าจากเหล็กเหนียวมคีวามหนาไมน่้อยกวา่ 
1.5 ม.ม. 2.บรรจผุงเคมแีห้งน้ าหนักไมน่้อยกวา่ 7 กโิล
กรรม 3.อดัแรงดันด้วยกา๊ซไนโตรเจน 4.ระยะฉดีไกลไม่
น้อยกวา่ 8 เมตร 5.ระยะเวลาใชง้านไมน่้อยกวา่ 18 
วนิาที 6.มคีวามสามารถในการดับเพลิง ปราะเภท ABC

67 4,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด       

                 '(1) แผนงาน

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

1 ประเภทครุภณัฑ์       ส านักงาน
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.
4 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน                                         

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้ท างาน จ านวน 1 ตัวๆละ 
3,000 บาท โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ เกา้อี้ท างานแบบ
ล้อเล่ือน มพีนักพิงแขน ขนาดกวา้ง ไมน่้อยกวา่ 59 ซม. 
ลึกไมน่้อยกวา่ 60 ซม. สูงไมน่้อยกวา่ 94 ซม.

76 3,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโตะ๊ส านักงาน                                           
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก (ไมน่้อยนกวา่ 3.5 
ฟุต) ขนาดยาวไมน่้อยกวา่ 107 ซม.กวา้งไมน่้อยกวา่ 66 
ซม. สูงไมน่้อยกวา่ 75 ซม. จ านวน 3 ตัวๆละ 7,000 
บาท (ตัวเล็ก)

76 7,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

รวม 5 โครงการ 28,200

                 '(1) แผนงาน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

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                                         
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้ท างาน จ านวน 3 ตัวๆละ 
3,000 บาท โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ เกา้อี้ท างานแบบ
ล้อเล่ือน มพีนักพิงแขน ขนาดกวา้ง ไมน่้อยกวา่ 59 ซม. 
ลึกไมน่้อยกวา่ 60 ซม. สูงไมน่้อยกวา่ 94 ซม.

72 9,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง       

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดเหลก็สองบานทึบ                  
 เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร จ านวน 4 ตู้ๆละ
 5,700 บาท โดยมคุีณลักษณะดังนี้ 1.มมีอืจบัชนิดบิด 
2.มแีผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 3.คุณสมบัติตามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

73 22,800 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง       

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโตะ๊ส านักงาน                                           
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก (ไมน่้อยกวา่ 3.5 
ฟุต) ขนาดยาวไมน่้อยกวา่ 107 ซม.กวา้งไมน่้อยกวา่ 66 
ซม. สูงไมน่้อยกวา่ 75 ซม. จ านวน 3 ตัวๆละ 7,000 
บาท (ตัวเล็ก)

73 21,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง       

รวม 3 โครงการ 52,800

สถานที่ด าเนินการที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

1 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงาน
1.3 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 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน                                         
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้ท างาน จ านวน 2 ตัวๆละ 
3,000 บาท โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ เกา้อี้ท างานแบบ
ล้อเล่ือน มพีนักพิงแขน ขนาดกวา้ง ไมน่้อยกวา่ 59 ซม. 
ลึกไมน่้อยกวา่ 60 ซม. สูงไมน่้อยกวา่ 94 ซม.

83 6,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษา       

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดเหลก็                            
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร บานโปร่ง ขนาด
กวา้งไมน่้อยกวา่ 40 ชม. ยาวไมน่้อยกวา่ 118 ซม. สูงไม่
น้อยกวา่ 87 ซม. จ านวน 6 ตู้ๆละ 4,000 บาท ให้กบั
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่และศุนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวดัเวฬุวนาราม

83 24,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษา       

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

1 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงาน
1.3 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.

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโตะ๊ส านักงาน                                           
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก (ไมน่้อยนกวา่ 3.5 
ฟุต) ขนาดยาวไมน่้อยกวา่ 107 ซม.กวา้งไมน่้อยกวา่ 66 
ซม. สูงไมน่้อยกวา่ 75 ซม. จ านวน 3 ตัวๆละ 7,000 
บาท (ตัวเล็ก)

83 21,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษา       

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือถังดบัเพลงิ                                            
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือถงัดับเพลิงชนิดผงเคมแีห้ง ขนาด 15
 ปอนด์ จ านวน 2 ถงัๆละ 2,000 บาท ให้กบัศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวดัเวฬุวนารามและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ 1.ตัวถงัท า
ตามเหล็กเหนียว มคีวามหนา ไมน่้อยกวา่ 1.5 ม.ม. 2.
บรรจผุงเคมแีห้งน้ าหนักไมน่้อยกวา่ 7 กโิลกรัม 3.อดั
แรงดันด้วยกา๊ซไนโตรเจน 4.ระยะฉดีไกลไมน่้อยกวา่ 8 
เมตร 5.ระยะเวลาใชง้านไมน่้อยกวา่ 18 วนิาที 6.มี
ความสามารถในการดับเพลิง ประเภท ABC

87 4,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษา       

รวม 4 โครงการ 55,000

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

1 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงาน
1.4 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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 จดัซ้ือถังดบัเพลงิ                                             
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือถงัดับเพลิงชนิดผงเคมแีห้ง ขนาด 15
 ปอนด์ จ านวน 1 ถงัๆละ 2,000 บาท โดยมคุีณลักษณะ
 ดังนี้ 1.ตัวถงัท าตามเหล็กเหนียว มคีวามหนา ไมน่้อยกวา่
 1.5 ม.ม. 2.บรรจผุงเคมแีห้งน้ าหนักไมน่้อยกวา่ 7 
กโิลกรัม 3.อดัแรงดันด้วยกา๊ซไนโตรเจน 4.ระยะฉดีไกล
ไมน่้อยกวา่ 8 เมตร 5.ระยะเวลาใชง้านไมน่้อยกวา่ 18 
วนิาที 6.มคีวามสามารถในการดับเพลิง ประเภท ABC

100 2,000 อบต.ดอนไผ่ กองชอ่ง       

รวม 1 โครงการ 2,000

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการครุภัณฑ์ที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

2 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์                                     
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ืองๆละ
 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boots หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุดไม่น้อยกวา่ 4GHz จ านวน 1 หน่วย 2.หน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกวา่ 4 
MB 3.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB 4.มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกวา่ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 5.มีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 6.มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 
ช่อง 7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 
ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 9.มีจอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

67 34,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด       

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

2 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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.

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จดัซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ัง
ถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 
4,000 บาท โดยมคุีณลักษณ์ดังนี้ 1.เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉดีหมกึพร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 2.มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน่้อยกวา่ 
1,200x1,200 dpi 3.มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไมน้้อยกวา่ 19 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 4.มคีวามเร็วในการ
พิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ ขนาดA4 ไมน่้อยกวา่ 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 5.มชีอ่ง
เชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่จ านวนไม่
น้อยกวา่ 1 ชอ่ง 6.มถีาดใส่กระดาษได้ไมน้้อยกวา่ 50 
แผ่น  7.สามารถใชไ้ด้กบั A4,Letter,Legal และ Custom

68 12,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด       

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

2 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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.

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์                                     
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ
 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boots หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุดไม่น้อยกวา่ 4GHz จ านวน 1 หน่วย 2.หน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกวา่ 4 
MB 3.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB 4.มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกวา่ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 
หน่วย 5.มีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 6.มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 
ช่อง 7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 
ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 9.มีจอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

76 17,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด        

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท)



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

2 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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.

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จดัซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ัง
ถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 
4,000 บาท โดยมคุีณลักษณ์ดังนี้ 1.เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉดีหมกึพร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 2.มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน่้อยกวา่ 
1,200x1,200 dpi 3.มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไมน้้อยกวา่ 19 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 4.มคีวามเร็วในการ
พิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ ขนาดA4 ไมน่้อยกวา่ 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 5.มชีอ่ง
เชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่จ านวนไม่
น้อยกวา่ 1 ชอ่ง 6.มถีาดใส่กระดาษได้ไมน้้อยกวา่ 50 
แผ่น  7.สามารถใชไ้ด้กบั A4,Letter,Legal และ Custom

77 4,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักปลัด       

รวม 4 โครงการ 67,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

2 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.2 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
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์                                      
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ืองๆละ
 17,000 บาท .ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่
และกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boots หรือ Max Boost) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกวา่ 4GHz จ านวน 1
 หน่วย 2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกวา่ 4 MB 3.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา่ ขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB 4.มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล 
ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย 5.มีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 
ช่อง 7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 
ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 9.มีจอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

73 34,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง       

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

2 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.2 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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จดัซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ัง
ถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 
4,000 บาท ให้กบัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่
 โดยมคุีณลักษณ์ดังนี้ 1.เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ
พร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 2.มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน่้อยกวา่ 
1,200x1,200 dpi 3.มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไมน้้อยกวา่ 19 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 4.มคีวามเร็วในการ
พิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ ขนาดA4 ไมน่้อยกวา่ 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 5.มชีอ่ง
เชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่จ านวนไม่
น้อยกวา่ 1 ชอ่ง 6.มถีาดใส่กระดาษได้ไมน้้อยกวา่ 50 
แผ่น  7.สามารถใชไ้ด้กบั A4,Letter,Legal และ Custom

74 8,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง       

รวม 2 โครงการ 42,000

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

2 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 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
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์                                     
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ืองๆละ
 17,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่
และกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boots หรือ Max Boost) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกวา่ 4GHz จ านวน 1
 หน่วย 2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกวา่ 4 MB 3.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา่ ขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB 4.มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล 
ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย 5.มีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 
ช่อง 7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 
ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 9.มีจอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

83 34,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษา       

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

2 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 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.

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จดัซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ัง
ถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 
4,000 บาท ให้กบัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่
 โดยมคุีณลักษณ์ดังนี้ 1.เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ
พร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 2.มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน่้อยกวา่ 
1,200x1,200 dpi 3.มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไมน้้อยกวา่ 19 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 4.มคีวามเร็วในการ
พิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ ขนาดA4 ไมน่้อยกวา่ 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 5.มชีอ่ง
เชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่จ านวนไม่
น้อยกวา่ 1 ชอ่ง 6.มถีาดใส่กระดาษได้ไมน้้อยกวา่ 50 
แผ่น  7.สามารถใชไ้ด้กบั A4,Letter,Legal และ Custom

84 4,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษา       

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

2 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 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.

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จดัซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED                        
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
 จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 2,600 บาท ให้กบักองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้ 1.มคีวาม
ละเอยีดในการพิมพ์ไมน่้อยกวา่ 600x600 dpi 2.มี
ความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่ 18 
หน้าต่อนาที (ppm) 3.มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไมน่้อยกวา่ 32 MB 4.มชีอ่งเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง   5.มถีาด
ใส่กระดาษได้รวมกนัไมน่้อยกวา่ 150 แผ่น     6.สามารถ
ใชไ้ด้กบั A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาด
ของกระดาษได้

84 2,600 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษาฯ       

รวม 3 โครงการ 40,600

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

2 ประเภทครุภณัฑ์         ส านักงานคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.4 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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
หรืออเิล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร ์                                        เพื่อ
จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลสูง (Turbo Boots หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จ านวน 1 
หน่วย 2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8
 MB 3.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1)เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2)มี
หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยผลกลางแบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ 3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB 4.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 5.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
6.มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 7.มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เตรือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 8.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 9.มีแปน้พิมพ์และ
เม้าส์ 10.มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

101 22,000 อบต.ดอนไผ่ กองชา่ง       

รวม 1 โครงการ 22,000

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

3 ประเภทครุภณัฑ์        ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิกตนีตะขาบ พร้อมอุปกรณ ์           
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ พร้อมอุปกรณ์
 ขนาดแรงม้าไม่ต่ ากวา่ 27 แรงม้า จ านวน 1 คัน รายละเอียด
 1.เป็นรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมุนได้รอบตัว 2.บุ้งกี๋และ
ความสามารถ -มีบุ้งกี๋พร้อมฟัน -ขนาดแรงม้าไม่ต่ ากวา่ 27 
แรงม้า ความจบุุ้งกี้ไม่น้อยกวา่ 0.09 ลูกบาศก์เมตร -มีระยะ
ขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกวา่ 5 เมตร -มีระยะขุด
ลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกวา่3.00 เมตร -มีระยะขุด
ได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกวา่ 4.50 เมตร -มี
ความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกวา่ 8 รอบต่อ
นาที     3.ระบบเคร่ืองยนต์ -เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ 
ขนาดแรงม้าไม่ต่ ากวา่ 27 แรงม้า ระบบความร้อนด้วยน้ า 4.
ระบบขับเคล่ือนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 
ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคล่ือนอิสระได้ 5.ระบบเคร่ือง
ล่าง -ตีนตะขาบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต -แผ่นตีนตะขาบมี
ความกวา้งไม่น้อยกวา่ 300 มิลลิเมตร -ระยะกึ่งกลางระหวา่ง
ตีนตะขาบไม่น้อยกวา่ 775 มิลลิเมตร 6.แรงฉุดลาก 
(Drawbar Putt) ขนาดไม่ต่ ากวา่ 27 แรงม้า 7.ระบบไฟฟ้า 
ขนาด 12 โวลต์ ไม่น้อยกวา่ 55 แอมแปร์ 8.หลังคากันแดด

102 1,300,000 อบต.ดอนไผ่ กองชา่ง        

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66



แบบ ผด.02/1บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

3 ประเภทครุภณัฑ์        ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือเรือพอนทนู                                                 
เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเรือพอนทูน พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความ
กวา้ง 2.40 เมตร ความยาว 6.30 เมตร ความสูง 1.07 เมตร
 จ านวน 1 ล า (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) หมายเหตุ ราคาที่
เคยจดัซ้ือย้อนหลัง 1.ตัวเรือ -มีขนาดความกวา้ง 2.40 เมตร
 -มีขนาดความยาว 6.30 เมตร -มีขนาดความสูง 1.07 เมตร
 2.โครงสร้างตัวเรือ -ต่อด้วยเหล็กรางน้ า ขนาด 75x40 
มิลลิเมตร -ระยะห่างไม่เกิน 0.60 เมตร 3.ตัวเรือปิดทับด้วย
แหล่งเหล็ก -ผนังเรือ ใช้แผ่นเหล็กหนาขนาดไม่น้อยกวา่ 6 
มิลลิเมตร -ท้องเรือ ใช้แผ่นเหล็กหนาขนาดไม่น้อยกวา่ 6 
มิลลิเมตร  -พื้นเรือ ใช้แผ่นเหล็กหนาขนาดไม่น้อยกวา่ 6 
มิลลิเมตร 4.ชุดเสาค้ าเรือ 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย  -เสา
ค้ าเรือ ใช้เหล็กฉาก ขนาด 100x100 มิลลิเมตร เชื่อมประกบ
 เป็น  ยาว 3.5 เมตร   -ปลอกเสาเหล็ก หนา 20 มิลลิเมตร
 ขนาดภายใน 105x105 มิลลิเมตร -ระบบไฮดรอลิค 
กระบอกไฮดรอลิค ใช้แกนขนาด ø40มิลลิเมตร

102 499,000 อบต.ดอนไผ่ กองชา่ง        

รวม 2 โครงการ 1,799,000

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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