
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 5 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้
ท างานแบบล้อเล่ือน มีพนักพิงแขน ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 
60 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 87 ซม.

60 16,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักงานปลัด         

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 200,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 1.เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 2.ชนิด 
ขาว-ด า 3.ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ี4.ขนาดที่ก าหนดเปน็
ขนาดความเร็วขั้นต่ า 5.เปน็ระบบมัลติฟังก์ชั่น 6.เปน็ระบบ
กระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้

61 200,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักงานปลัด      

รวม 2 216,000

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 6 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้
ท างานแบบล้อเล่ือน มีพนักพิงแขน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60
 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 87 ซม.

64 15,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง      

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จดัซ้ือโตะ๊ส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก
 (ไม่น้อยนกว่า 3.5 ฟุต) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 107 ซม.กว้าง
ไม่น้อยกว่า 66 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 1 ตัวๆละ
 5,000 บาท (ตัวเล็ก)

64 5,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง       

รวม 2 20,000

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2561
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

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 จดัซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 
จ านวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้
ท างานแบบล้อเล่ือน มีพนักพิงแขน ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 
60 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 87 ซม.

81 5,000 อบต.ดอนไผ่ กองชา่ง       

รวม 1 5,000

2 ประเภทครุภณัฑ์         ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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 จดัซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร ์เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า
 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 2.มีหน่วยความจ าหลัก
 (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3.มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Diskl) ชนิด SATA 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

61 32,000 อบต.ดอนไผ่ ส านักงานปลัด     

รวม 1 32,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

2 ประเภทครุภณัฑ์         ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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 จดัซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า
 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 2.มีหน่วยความจ าหลัก
 (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3.มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Diskl) ชนิด SATA 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

64 16,000 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง     

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(lnk Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 4,300 บาท โดย
มีคุณลักษณะดังนี้ 1.เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 2.มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200 dpi 3.มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 4.มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อหน้า (ppm) หรือ 4.5 
ภาพต่อนาท ี(ipm) 5.มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง 6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom 
โดยถาดใส่กระดาษ ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

65 4,300 อบต.ดอนไผ่ กองคลัง     

รวม 2 20,300

งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

2 ประเภทครุภณัฑ์         ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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 จดัซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร ์เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า
 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 2.มีหน่วยความจ าหลัก
 (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB 3.มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุ 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.มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network lnterface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.มีช่อง
เชื่อมต่อ (lnerface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 7.มีแปน้พิมพ์และเมาส์ 8.มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า
 มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

69 16,000 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษาฯ    

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561
ที่ ครุภัณฑ์



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภณัฑ์         ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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 จดัซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก

พิมพ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ
 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 2.มีความละเอียดในกหารพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 
1,200 x 1,200 dpi 3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า 
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี
(ipm) 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ4.5 ภาพต่อนาท ี(ipm) 5.มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ
 Custom โดยถาดใส่กระดาษ ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

70 4,300 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษาฯ    

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคริ่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวด า
 (18 หน้า/นาท)ี โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.มีความละเอียดใน
การพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 2.มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 3.มี
หน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 4.มีฃ่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 5.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 6.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , และ Custom

70 2,600 อบต.ดอนไผ่ กองการศึกษาฯ    

รวม 3 22,900

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1

2 ประเภทครุภณัฑ์         ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
2.4 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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคริ่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวด า
 (18 หน้า/นาท)ี โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.มีความละเอียดใน
การพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 2.มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 3.มี
หน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 4.มีฃ่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 5.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 6.สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , และ Custom

81 2,600 อบต.ดอนไผ่ กองชา่ง     

รวม 1 2,600

3 ประเภทครุภณัฑ์         ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์     ครุภณัฑ์ก่อสร้าง
3.1 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 ครุภัณฑ์กอ่สร้าง จดัซ้ือชุดลกูข่ายไร้สาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง
ชุดลูกข่ายเคร่ืองรับกระจายเสียงทางไกลอันโนมัติ ชนิดไร้สาย 
จ านวน 8 ชุด ประกอบด้วยรายการ ดังนี้  -เคร่ืองรับชนิด
แบง่กลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เปน็รายตัวจากแม่ข่าย 100 กลุ่ม 
 -เสาอากาศยากิ พร้อมขายึด   -สายอากาศพร้อมขาต่อ    -
ล าโพงฮอนร์ ขนาด 15 นิ้ว ปากและไส้ล าโพงท าด้วย
อลูมิเนียม ก าลังวัตต์ ไม่ต่ ากว่า 60 วัตต์ ชุดละ 4 ล าโพง       
  -แผงไม้ส าหรับติดต้ังเคร่ืองบนเสาไฟฟ้า พร้อมน็อตยึด

81 480,000 อบต.ดอนไผ่ กองชา่ง       

รวม 1 480,000

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561



บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

แบบ ผด.02/1


