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บทน ำ 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา   แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินงาน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ส าหรับแผนการ
ด าเนินงาน  นั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ด าเนินการ 

 

ดังนั้น   แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓    ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   
จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นี้ท าให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่    มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนองถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

3. แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น   
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                จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น  สำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนฯ 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนฯ 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนฯ 

 

 

 

                    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

  พฤศจิกายน    

ผู้   บริหารท้องถิ่น 

 

 

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงำนอ่ืน 

จัดท ำร่ำงแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

เสนอร่ำงแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนกำร
ด าเนินงาน 

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
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วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก ซับซ้อนของ
งาน ตามแผนที่ได้วางเอาไว้ 

2.  เพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณาการการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.  เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการด าเนินงานเพ่ือด าเนินงาน 

4.  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

5.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การประกอบอาชีพ  
การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 

6.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  และ
ประชาชน 

7.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1.  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดเอาไว้  ตามแผนการ 

บริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ 

2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและด าเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4.  เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความม่ันคง 

5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

6.  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด 

7. ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 

8.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมมาภิบาล 

ประกำศใช้ 
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ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรืองานอ่ืน ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ
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ส่วนที่ 2 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

ยุทธศำสตร์แผนงำน จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

 
1 

12 

 
2.22 

26.67 

 
400,000 

2,897,000 

 
2.79 

20.19 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 13 28.89 3,297,000 22.98  

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.1  แผนงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
2.3  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม   
2.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

 
 

3 
2 
6 
2 

 
 

6.67 
4.44 

13.33 
4.44 

 
 

6,065,660 
420,000 
890,000 
525,000 

 

 
 

42.27 
2.93 
6.20 
3.66 

 
 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 
 

รวม 13 28.89 7,900,660 55.06  

 
 
 
 

แบบ  ผด.1 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน

โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 
3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน  
2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 
 

2 
2 
1 

 
 

4.44 
4.44 
2.22 

 
 

525,000 
100,000 
100,000 

 
 

3.66 
0.70 
0.70 

 
 
กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 5 11.11 725,000 5.05  

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตร 
และกำรท่องเที่ยว 
4.1  แผนงานการเกษตร 
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

4 
2 

 
 

8.89 
4.44 

 
 

760,000 
706,000 

 
 

5.30 
4.92 

 
 
ส านักปลัด  
กองการศึกษา 
 

รวม 6 13.33 1,466,000 10.22  

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
5.1  แผนงานสาธารณสุข  

 
 

1 

 
 

2.22 

 
 

100,000 

 
 

0.70 

 
 

กองสาธารณสุข 
รวม 1 2.22 100,000 0.70  

 
 
 

แบบ  ผด.1 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน

โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

2 

 
 

4.44 

 
 

210,000 

 
 

1.46 

 
 

กองการศึกษา 
รวม 2 4.44 210,000 1.46  

๗.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
7.2 แผนงานบริหารทั่วไป /งานบริหารงานคลัง 

 
4 
1 

 
8.89 
2.22 

 
300,000 
350,000 

 
2.09 
2.44 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด/งานการคลัง 

รวม 5 11.11 650,000 4.53  

รวมทั้งหมด 45 100 14,348,660 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 7 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน  
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค   สาขาบ าเหน็จ
ณรงค์ เพ่ือเป็นการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบล ,งานกิจก
ภายในต าบล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
 

พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่  16  
หมู่บ้าน  

กองช่าง              

 
 

 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 8 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ซอย 5 
นายวนาสันต์) หมู่ที่ 
2  
 

ถนน คสล.ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า50 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตรหรือมีปริมาณ คสล.ไม่
น้อยกว่า 200 ตร.ม.พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย  
(ตามแบบมาตรฐาน ท1-01)   

113,000 
 

เริ่มต้น
15.6047886 
101.4166641 
จุดสิ้นสุด 
15.6047256 
101.4171402 

กองช่าง              

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ซอย
ข้างวัด) หมู่ที่  1  

ถนน คสล.  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 
100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.15  เมตร  หรือมีปริมาณ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย 
(ตามแบบมาตรฐาน ท1-01)   

228,000 เริ่มต้น 
15.5505567 
101.4130176 
จุดสิ้นสุด 
15.5507321 
101.4138374 

กองช่าง      
 

        

 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 9 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(ด้านทิศใต้ของ
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 15  

ถนน คสล.  ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 5 เมตร  ยาวไม่
น้อยกว่า 100  เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15  เมตร  
หรือมีปริมาณ คสล.ไม่น้อย
กว่า 500  ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบมาตรฐาน ท1-
01)   

280,000 เริ่มต้น 
15.5505567 
101.4130176 
จุดสิ้นสุด 
15.5507321 
101.4138374 

กองช่าง      
 
 

        

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นมอวัด) 
หมู่ที่ 6  

ถนน คสล.  ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 6 เมตร  ยาวไม่
น้อยกว่า 100  เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
หรือมีปริมาณ คสล.ไม่น้อย
กว่า 600  ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
(ตามแบบมาตรฐาน ท1-
01)   

332,000 เริ่มต้น 
15.5422625 
101.4878653 
จุดสิ้นสุด 
15.5426827 
101.4870412 

กองช่าง      
 
 
 

       
 

 

 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 10 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ทางลง
ซอยและท้ายซอย 
(ซอย 7) หมู่ที่ 14   

ถนน คสล.  ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 4 เมตร  ยาวไม่น้อย
กว่า 100  เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15  เมตร  หรือมี
ปริมาณ คสล.ไม่น้อยกว่า 
400  ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย(ตาม
แบบมาตรฐาน ท1-01)   

280,000 เริ่มต้นช่วงที่1 
15.5618386 
101.4438174 
จุดสิ้นสุดช่วงที่ 1 
15.5616984 
101.4441202 
เริ่มต้นช่วงที่ 2 
15.5590861  
101.4477777 
จุดสิ้นสุดช่วงที่ 2 
15.5588913 
101.4483406 

กองช่าง      
 
 

       
 

 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(ซอย
กลางบ้าน) หมู่ที่ 5  

ถนน คสล.  ขนาดกว้างไมน่้อย
กว่า 4 เมตร  ยาวไม่น้อยกวา่ 
100  เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.15  เมตร  หรือมีปริมาณ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 400  ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน ท1-
01) (ตามแบบมาตรฐาน ท1-
01)  

228,000 เริ่มต้น 
15.5813483 
101.5050392 
จุดสิ้นสุด 
15.5816651 
101.5059008 

กองช่าง      
 
 

       
 

 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 11 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. (ซอย
บ้านนางจันจิรา) หมู่
ที่ 2  

ถนน คสล.  ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 4 เมตร  ยาวไม่น้อย
กว่า 60  เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15  เมตร  หรือมี
ปริมาณ คสล.ไม่น้อยกว่า 
240  ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย(ตาม
แบบมาตรฐาน ท1-01)   

136,000 เริ่มต้น 
15.6016937 
101.4141418 
จุดสิ้นสุด 
15.6011519 
101.4140778 

กองช่าง      
 

       
 

 

8 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าตัวยู
ภายในหมู่บ้าน 
(ซอย 3)   หมู่ที่ 8  

รางระบายน้ าตัวยู  ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 0.64 เมตร  
สูงไม่น้อยกว่า 0.65  เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 100  เมตร  
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน ท1-
01)  (ตามแบบ อบต.
ก าหนด)   
 

383,000 เริ่มต้น 
15.5573516 
101.4434573 
จุดสิ้นสุด 
15.5570286 
101.4443311 

กองช่าง      
 

       
 

 

 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 12 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าตัววี คสล. 
หมู่ที่  13  

รางระบายน้ าตัววี คสล. 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 
เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 0.40  
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 378  
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย(ตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01)  (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด)   

272,000 เริ่มต้น 
15.5573907 
101.4110901 
จุดสิ้นสุด 
15.5540161 
101.4106479 

กองช่าง      
 
 

        

10 โครงการขยายเขต
ประปา หมู่ที่ 3  

วางท่อพีอี PE.100 PN.6  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 90  มิลิเมตร ยาวไม่
น้อยกว่า  800  เมตร  พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)  

209,000 เริ่มต้น 
15.6347196 
101.4111874 
จุดสิ้นสุด 
15.6389689 
101.4146943 

กองช่าง      
 

        

 
 
 
 

 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 13 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โครงการติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์หรือ
พลังงานแสงอาทิตย์  
ระบบสูบน้ าดิบ  หมู่
ที่ 9 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือ
พลังงานแสงอาทิตย์ระบบสูบน้ า
ดิบ  ประกอบด้วย 
1. ด้วยตู้ควบคุมมอเตอร์
ขนาด 5  แรงม้า  จ านวน  1 ตู้ 
2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 
330  วัตต์จ านวน  20  แผง   
3. โครงสร้างเหล็กกัลวาไนซ์
พร้อมฐานคอนกรีตและชุดรับ
แผง  จ านวน 1  ชุด   
4. อุปกรณ์ป้องกันระบบและ
ประกอบงานติดตั้ง  พร้อม
ระบบทดสอบและด าเนินการให้
ใช้งานได้   พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน  1  ป้าย (ตาม
แบบ อบต.บ้านไร่ก าหนด )  
 

193,000 จุดด าเนินการ 
15.6086029 
101.4095961 
 

กองช่าง      
 

        

 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 14 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (สายบ้าน
โนนสวรรค์เก่า) หมู่
ที่ 7  

ถนนลูกรัง  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 5  เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า  1,000 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15  เมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน1 ป้าย(ตาม
แบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท.)  

243,000 เริ่มต้น 
15.5943952 
101.3790749 
จุดสิ้นสุด 
15.5878166 
101.3865855 

กองช่าง      
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 15 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 แผนงำนบริหำรกำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1.ค่าอาหารกลางวันส าหรับ 
5 ศพด. 
2.ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศพด.(รายหัว) 
3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ ศพด. 
ส าหรับเด็กอายุ(3-5ป)ี 
4.ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู 
 

1,095,660 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
และ ศพด.
ต าบลบ้านไร่ 

กอง
การศึกษา 

 
 

           

2 โครงการแข่งขันกีฬาสาย
สัมพันธ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต าบลบ้านไร่  

-มีกิจกรรมกีฬา กิจกรรม
นันทนาการ เพ่ือส่งเสริม
ทักษะพัฒนาการด้านต่างๆ
ของเด็กนักเรียน 

70,000 ศพด.ต าบล
บ้านไร่ทั้ง 5  
แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 16 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 แผนงำนบริหำรกำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โ คร งการ อุดหนุ น ส่ ว น
ราชการ (อาหารกลางวัน
ในสังกัด สพฐ.)  
 

- จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 
 

4,900,000 โรงเรียนใน
สังกัด  สพฐ. 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 17 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
2.  ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก 

โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 
 
 
 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 

1. ส ารวจข้อมูลสัตว์ 
และข้ึนทะเบียนสัตว์ 
2. ออกฉีดวัคซีนพิษ 
สุนัขบ้า 

 

100,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน  

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

           

2 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

1. เผยแพร่กิจกรรม  
โครงการเงินอุดหนุน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ทั้งหมด 
11 โครงการ 
2. จัดสรรงบประมาณ  
ส าหรับโครงการเงิน
อุดหนุน ตามแนว
โครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

320,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่  ทั้ง 
16 หมู่บ้าน  

กอง
สาธารณสุข 

            

 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 18 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
2.  ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 
 

โครงการปันรัก  ปันน้ าใจ  
ห่วงใยผู้สูงอายุ  

ช่วยเหลือด้านการเงิน
หรือสิ่งของเป็นวงเงิน
ในการช่วยเหลือไม่เกิน
ครั้งละ 3000 บาทต่อ
ครอบครัวและช่วย
ติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง
ต่อครอบครัวต่อ
ปีงบประมาณ 

200,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่  ทั้ง 
16 หมู่บ้าน  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 

           

2 โครงการวันผู้สูงอายุ   1.รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
ในพ้ืนที่ต าบลบ้านไร่ 
2 . กิ จ ก ร ร ม ส า ห รั บ
ผู้สูงอายุ 
 

150,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 19 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
2.  ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน  

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
แม่บ้านในพ้ืนที่ต าบลบ้านไร่ 

2. ศึกษาดูงาน 

100,000 พ้ื น ที่ ต า บ ล
บ้านไร่ ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต าบลบ้านไร่  

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน
ต าบลบ้านไร่ 
2. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
ป ลู ก แ ล ะ ก า ร ดู แ ล พื ช
เศรษฐกิจ 
 

300,000 พ้ื น ที่ ต า บ ล
บ้านไร่ ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 

 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 20 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
2.  ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลบ้าน
ไร่  

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พัฒน า
ศักยภาพของผู้สูงอายุ 
2. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ชมรมผู้สูงอายุ 
 

100,000 พ้ื น ที่ ต า บ ล
บ้านไร่ ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

6 
 
 
 
 

โ คร งการส่ ง เ ส ริ มอาชีพ
ประชาชนต าบลบ้านไร่   

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับการส่ง เสริม
อาชีพให้กับประชาชน
ในต าบลบ้านไร่ 

40,000 พ้ื น ที่ ต า บ ล
บ้านไร่ ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 

           

 

 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 21 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
2.  ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด - แข่งขันกีฬาของ
หมู่บ้านในเขตต าบล
บ้านไร่ โดยแบ่งเป็น
กีฬาสากลและกีฬา
พ้ืนบ้านเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

490,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่ ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อ าเภอเทพสถิต  

-แข่งขันกีฬาสากลและ
กีฬาพ้ืนบ้านระหว่าง 
อปท.ในเขตอ าเภอเทพ
สถิตเพ่ือเชื่อม
ความสัมพัธ์ที่ดีต่อกัน 
 

35,000 อบต.ต าบลนา
ยางกลัก 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 22 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน / สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 
3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 
 

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

1. เพ่ือให้องค์กรบริหาร
ส่วนต าบลบ้านไร่และ
หน่วยราชการอ่ืน ใช้เป็น
คู่มือและแนวทางในการ 
ด าเนินงาน ด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือ 
และแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจ 
ส าหรับการ ด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

30,000 โรงเรียนบ้านวัง
ใหม่พัฒนา  

ส านักปลัด 
 

           

 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 23 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน / สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 
3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 
 

- เพ่ือลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 
- เพ่ือสนองนโยบายของ
รัฐบาลและส่วนราชการ
ในการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

70,000 
 

ส า ม แ ย ก
บ้านไร่  

ส านักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 24 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน / สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 
3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 
 

โครงการตามนโยบาย
ของรัฐ 

กิจกรรมตามนโยบาย
รัฐบาลที่สั่งให้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  หรือส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน  หรือ
โครงการตาม
พระราชด าริ  หรือ
โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น   

100,000 พ้ืนที่ ต าบล
บ้ า น ไ ร่ ทั้ ง 
16 หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 
 

           

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 25 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว  
4.1  แผนงำนกำรเกษตร   

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการ
เกษตรกรรมยั่งยืน
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนในการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาเพื่อรองรับการท า
การเกษตรตามระบบเกษตร 
กรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง 

150,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่ทั้ง 
16 หมู่บ้าน  

ส านักปลัด             

2 โครงการขุดลอก
(คลองตาแก้ว) หมู่ที่ 
10   

ขุดลอก(คลองตาแก้ว) ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า  12  เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร 
ลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย   
(ตามแบบ อบต.บ้านไร่
ก าหนด) 
  

200,000 หมู่ที่  10  
บ้านเทพ
พนา  

             

 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 26 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว  
1.3  แผนงำนกำรเกษตร   

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการขุดลอก
คลองบ้านสวน
สวรรค์  หมู่ที่ 12  

ขุดลอกคลอง ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 15 เมตรยาวไม่น้อย
กว่า 100 เมตรลึกไม่น้อย
กว่า  3  เมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1  ป้าย. 
(ตามแบบ อบต.บ้านไร่
ก าหนด) 

200,000 หมู่ที่ 12  
บ้านสวน
สวรรค์  

             

4 โครงการขุดลอก
คลองสระน้ า
สาธารณะ(คุ้มเขา
นางรักษ์) หมู่ที่ 4   

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ  
(คุ้มเขานางรักษ์)  ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 7  เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 155  เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 3 เมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1  ป้าย 
(ตามแบบ อบต.บ้านไร่
ก าหนด) 

210,000 หมู่ที่  4  
บ้านวังอ้าย
โพธิ์  

  
 

  
 
 

         

 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 27 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว  
4.1  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โ คร งการส่ ง เ ส ริ มการ
ท่องเที่ ยวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไร่  

- จัดท าป้ายเชิญชวน
นักท่องเที่ยว และ
บูรณาการบริเวณสาม
แยกบ้านไร่เพ่ือเป็น
สถานที่ถ่ายภาพส าหรับ
นักท่องเที่ยว 
 

500,000 สามแยก
บ้านไร่ 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
บริการนักท่องเที่ยว  

- สร้างห้องน้ าส าหรับ
รองรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติป่าหินงาม 
 

206,000 บริเวณ
อาคาร
บริการ
นักท่องเที่ยว 
 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
5.1  แผนงำนสำธำรณสุข   
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานการจัดการยะโดย
ชุมชนที่ยั่งยืนของผู้บริหาร  
สมาชิก  พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  และ
ผู้น าชุมชนต าบลบ้านไร่  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ  
กระบวนการจัดการขยะ 
2. ศึกษาดูงาน พื้นที่ 
การจัดการขยะ 
 
 
 

100,000 1. อบรมเชิง 
ปฏิบัติการ ณ 
ห้องประชุม 
อบต.บ้านไร่ 
จ.ชัยภูม ิ

กอง
สาธารณสุข 
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       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 29 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น   
6.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการประเพณีวัน
ผู้สูงอายุหรือประเพณีวัน
ลอยกระทง  

- มีกิจกรรมขอพรและ
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
 
 
 
 

160,000 คณะกรรม 
การหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-16  
บ้านไร่ 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการประเพณีแห่ดอก
ผึ้งของชาวญัฮกุร 

- มีกิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 
- มีการจัดขบวนแห่หอ
ดอกผึ้ง 
 

50,000 คณะกรรม 
การหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 
บ้านไร่ 

กอง
การศึกษา 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร  
7.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อ าเภอเทพสถิต   
จังหวัดชัยภูมิ   

เพ่ืออุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อ าเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ   ให้กับ
เทศบาลต าบลเทพสถิต 
 

30,000 
 

เทศบาล
ต าบลเทพ
สถิต 

ส านักปลัด 
 

            

2  โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เด็กและเยาวชนในต าบล  
 

-จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
คุณธรรมจริยะธรรม 
ให้กับคณะผู้บริหาร   
สมาชิก อบต. พนักงาน 
ลูกจ้าง  เด็กและ
เยาวชนในต าบล   
 

10,000 
 

อบต.บ้านไร่   ส านักปลัด              
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       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 31 

 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร  
7.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดท า ทบทวน เพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ส่วนต าบลบ้านไร่   

-จัดอบรมให้ความรู้ 
และประสิทธิภาพใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ  
 

30,000 หอประชุม
โรงเรียน
บ้านไร่
พัฒนา  

ส านักปลัด             

4 
 

โครงการอบรมส่งเสริม
คุณภาพและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของ
ผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนต าบล 

-จัดอบรมให้ความรู้ 
และเพ่ิมศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร  
สมาชิก อบต.  
พนักงาน  ลูกจ้าง 
-ดูงานนอกสถานที่    
 

230,000 อบต.บ้านไร่  ส านักปลัด             
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร  
7.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 โครงการออกส ารวจและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ
รองรับ พรบ.ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562  

ออกส ารวจและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อรองรับ 
พรบ.ภาษีท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง พ.ศ.
2562  
 

350,000 ต าบลบ้านไร่   
16  หมู่บ้าน 

กองคลัง             
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 
 
 
 

 

เก้าอ้ีพนักพิง   
 

เก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย ขา
เหล็กชุปโครเมี่ยมกันสนิม ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 58Xลึกไม่น้อยกว่า
59Xสูงไม่น้อยกว่า 92-114 ซม.
จ านวน 4 ตัวๆ ละ 2,900 บาท
ลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม ,ปรับ
ระดับความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก 

11,600 
 

อบต.บ้านไร่  ส านักปลัด 
 

            

2 ชุดซุ้มแท่นพระ
บรมฉายา
ลักษณ์ฺ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
และพระบรม
ราชินี 
นาถ 

ชุดแท่นพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี ้ 
- กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาด
กว้าง 120 x 200 ซม                     
- ครุฑ ขนาด 30 ซม                                                           
- พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาด 60 ซม                                              
- ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาด
สูง 80 x ด้านหน้ายาว160 x ด้านข้างลึก  
50  ซม                                             
- ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 120 ซม                                  
- ภาพพระบรมฉายาลักษณ ์ด้านใน
กรอบ ขนาด 80 x 160 ซม. 

99,000 
 

อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดโซฟา 5 ที่นั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดโซฟา  5 ทีน่ั่ง จ านวน 1 ชุด ๆ 
ละ 12,900  บาท   
คุณลักษณะดังนี้ 
1.ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม    
2. เก้าอ้ี 1 ตัวยาว  ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 178  ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 
73 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 88 ซม. นั่ง
ได้ 3 ที่นั่ง 
3. เก้าอ้ีตัวเดี่ยวจ านวน 2 ตัว ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 62 ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า  73 ซม. สูงไม่น้อยกว่า  
88  ซม.   
4. เบาะฟองน้ าหุ้มหนังเทียม 
 

12,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 /1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 35 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 ตู้เหล็ก 2 บาน
เปิด มือจับชนิด
บิด 

ตู้ 2 บานเปิดมือจับชนิดบิด (มอก.)
จ านวน  1 หลัง ๆ ละ
5,500 บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้                                                                  
1) มีมือจับชนิดบิด                                                                         
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น                                                   
3) คุณสมบัติตามมาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) 

5,500 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
 

            

5 ตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก 

ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 3 ฟุต 
จ านวน1 ตู้ๆละ 3,500 บาท  
คุณลักษณะดังนี้                                       
1) มีบานเลื่อนกระจก                                                             
2) มีแผนปรับระดับไม่น้อย
กว่า 2 ชั้น                                           
3) มีขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า  88  ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 
40.6 ซม. และสูงไม่น้อย
กว่า  87.4  ซม. 

3,500 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
 

            

แบบ  ผด.2 /1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 36 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัวๆ ละ 
3,900 บาท                                
ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  1,200  ซม.  ลึกไม่น้อยกว่า 
668 ซม. สูงไม่น้อยกว่า750  ซม. 

3,900 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 /1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 37 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โต๊ะประชุมห้อง
ประธานสภา 

โต๊ะประชุมขนาด  8  ที่นั่ง จ านวน 
1 ชุด  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
1. โต๊ะประชุมทรงเรียว  ขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยมตัวท ี                  
2. จ านวน 8 ที่นั้ง  ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 120 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า  240  ซม.  สูงไม่น้อย
กว่า  75 ซม.                                   
3. เก้่าอ้ี  8  ตัว ขาเหล็กชุป
โครเมี่ยมกันสนิม  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 58 X ลึกไม่น้อยกว่า 59 X สูง
ไม่น้อยกว่า 92-114  ซม.   
ลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม,ปรับระดับ
ความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก 

300,000 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
 

            

 
 
 

แบบ  ผด.2 /1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 38 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โทรศัพท์
ส านักงาน 

เครื่องโทรศัพท์ส านักงานจ านวน 1 
เครื่อง  เครื่องๆละ 4,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้           
1.  เป็นโทรศัพท์ไร้สาย   
2.  หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อย
กว่า  1.8  นิ้ว     
3.  แสดงหมายเลขเรียก
เข้า (Caller ID)    
4.  บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ไม่
น้อยกว่า  10  หมายเลข  
5.  รองรับจ านวนสายเรียกเข้า
ได้ 1 สาย   
6.  หน่วยความจ าสมุด
โทรศัพท์  100  หมายเลข  
7. ระบบตอบรับสามารถบันทึก
ข้อความได้  18  นาที   
 

4,000 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด 
 

            

 
 

แบบ  ผด.2 /1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 39 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป /งำนบริหำรงำนคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เก้าอ้ีพนักพิง เก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิด
เตี้ย  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 ซม.
ลึกไม่น้อยกว่า59  ซม.สูงไม่น้อย
กว่า 92-114 ซม.
จ านวน  3  ตัว ๆ ละ 2,900  บาท
ลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม ,ปรับ
ระดับความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดร
ลิก  
 

8,700 อบต.บ้านไร่ กองคลัง     
 
 

        

2 ตู้เหล็ก 2 บาน
เปิด  มือจับ
ชนิดบิด 

ตู้ 2 บานเปิดมือจับชนิดบิด(มอก.) 
จ านวน  2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้                                                                      
1) มีมือจับชนิดบิด                       
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น        
3) คุณสมบัติตามมาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

 อบต.บ้านไร่ กองคลัง     
 
 

        

 
 

แบบ  ผด.2 /1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 40 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.2  แผนงำนกำรศึกษำ/งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 
 
 

ตู้เหล็ก 2 บาน
เปิด  มือจับ
ชนิดบิด 

จัดซื้อ ตู้ 2 บานเปิดมือจับชนิด
บิด (มอก.) 
จ านวน  4 หลัง  ๆ ละ 5,500
 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปดังนี้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ  3  ชิ้น   
3) คุณสมบัติตามมาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

22,000 
 
 

อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 41 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.2  แผนงำนกำรศึกษำ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เก้าอ้ีพนักพิง เก้าอ้ีท างานพนัก
พิง  ชนิดเตี้ย  ขนาด
กว้างไม่น้อย
กว่า 58 X  ลึกไม่น้อย
กว่า59 X  สูงไม่น้อย
กว่า 92-
114  ซม. จ านวน 2 ตัว
 ๆ ละ  2,900 บาท ลัก
ษณะหุ้มด้วยหนังเทียม ,
ปรับระดับความสูง-ต่ า
ด้วยระบบไฮโดรลิก 

5,800 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 42 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.2  แผนงำนกำรศึกษำ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 

เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน 
จ านวน 1 เครื่อง 
ๆ ละ 40,200  บาท  ซึ่งมี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้1. ขนาดที่
ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ า
กว่า  30000 บีทียู  
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวม
ค่าติดตั้ง  
3. เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการท าความเย็น
ขนาดไม่เกิน  40,000 บีที
ยู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด   ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วย

40,200 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
 

    
 
 

        

แบบ  ผด.2/1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 43 

 

ระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกนั   
5. มีความหน่วงเวลาการท างาน
ของคอมเพรสเซอร์  
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาดอ่ืน ๆ  
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพ่ือ
เป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า                     
 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
    (1) แบบแยก
ส่วน   ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  
สวิตซ์ 1   ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวนยาย  4  เมตร  สายไฟ
ยาวไม่เกิน  15 เมตร (เกณฑ์
ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตราฐานครุภัณฑ์ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2561) 

 
 
 
 
 
 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 44 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.2  แผนงำนกำรศึกษำ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 ชั้นวางหนังสือ ชั้นวางหนังสือจ านวน 1 ชิ้น ๆ 
ละ 3,500 บาท ซึ่งมีขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า  28  ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า  88  ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 88  ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) 
 

3,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
 

    
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2/1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 45 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.2  แผนงำนกำรศึกษำ/งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ชุดโต๊ะอนุบาล 
6 ที่นั่ง 

จัดซื้อชุดโตะ๊อนุบาลจ านวน 18 ชุด ๆ ละ 
3,900 บาท เป็น
เงิน  70,200  บาท  โดยมีคณุลกัษณะ
ดังนี ้(1 ชุดประกอบด้วย
โต๊ะ 1 ตัว , เก้าอี ้6 ตัว) 
1. โต๊ะ  จ านวน  18  ตัว  ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า  60 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า  120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 88 ซม.                        
2.  เก้าอี ้ จ านวน  108  ตัว  ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า28 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า  55  ซม.  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
สวรรค ์ 2  ชุด) 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร ่ 5  ชุด) 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง  6 ชุด) 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ใหญ่  5 ชุด)   
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยดั  เนื่องจากเป็นครภุัณฑ์ท่ีไม่มีใน
มาตราฐานครภุัณฑ์)  

70,200 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
 

    
 
 

        

แบบ  ผด.2/1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 46 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.2  แผนงำนกำรศึกษำ/งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อน
กระจกสูง 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
ทรงสูงจ านวน 4 ตู้ๆ
ละ 5,800 บาท   
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 914 ซม. ลึก
ไม่น้อยกว่า 457 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 1,830 ซม.(จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด โดยประหยัด เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตราฐาน
ครุภัณฑ์ ) 

23,200 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
 

    
 

        

 โต๊ะท างาน จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว ๆ 
ละ 3,900 บาท ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  1,200  ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 
668 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 750 ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

7,800 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
 

    
 

        

แบบ  ผด.2/1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 47 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.3  แผนงำนสำธำรณสุข  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก
สูง 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
ทรงสูงจ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 
5,800 บาท  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
941 ซม. ลูกไม่น้อย
กว่า  457 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 1,830ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด โดยประหยัด เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ) 

5,800 อบต.บ้านไร่ กอง
สาธารณสุข 
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       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 48 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.3  แผนงำนสำธำรณสุข  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 ตู้เอกสาร  
ชนิดลิ้นชัก 4 
ลิ้นชัก 

จัดซื้อตูเ้หล็ก แบบ  4 ลิ้นชัก   
จ านวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะดังนี้                                                  
1. มีหูลิ้นชัก   
2. คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)    
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจ าเดือน ธันวาคม 2
561 ) 

7,900 อบต.บ้านไร่ กอง
สาธารณสุข 
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       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 49 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.4  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เก้าอ้ีมีพนักพิง เก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิด
เตี้ย  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58X 
ลึกไม่น้อยกว่า 59Xสูงไม่น้อย
กว่า 92-114  ซม.จ านวน  3  ตัว  
ๆ ละ 3,900  บาท  ลักษณะหุ้ม
ด้วยหนังเทียม ,ปรับระดับความสูง-
ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

11,700 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 
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       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 50 

 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.4  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 ตู้กดน้ า แบบ 
2 หัวกด (น้ า
ร้อน,น้ าเย็น) 

ตู้น้ า 2 หัวจ่าย 2 อุณหภูมิ (น้ า
ร้อน น้ าเย็น )แบบตั้ง
พ้ืน จ านวน  1  ตู้ๆ ละ 10,000  บ
าท  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  ตู้
น้ า 2 หัวจ่าย 2 อุณหภูมิ ( น้ า
ร้อน น้ าเย็น ) แบบตั้งพ้ืนบรรจุถัง
ด้านล่าง ระบบจะตัดการท างาน
อัตโนมัติ หลังจากน้ า
เดือด ด้วย Thermostat ระบบจะ
ตัดการท างานอัตโนมัติ หลังจากน้ า
เย็น ด้วย Thermostat ที่ 4-
6 องศาเซลเซียส  ความจุขนาดถัง
น้ า
เย็น 3.6 ลิตร ( 2 ลิตร / ชั่วโมง ) แ
ละ น้ า 
ร้อน 1.16 ลิตร ( 4 ลิตร / ชั่วโมง )
   

10,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

    
 
 

        

แบบ  ผด.2/1 
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Stainless Steel ,Food Grade 30
4 ส าหรับหม้อน้ าร้อน  
-หัวจ่ายน้ าร้อนมี
ระบบ Safety ป้องกันการกดน้ า
ร้อน แบบไม่ตั้งใจ  
-สารท าความเย็นของคอมเพรสเซอร์
เป็น R134a ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
-มีสวิทช์ควบคุมการท างานของระบบ
น้ าร้อน น้ าเย็น และมีแสงไฟแสดง
สถานะการท างาน  
-อัตราการไหลของน้ าที่ 1.2 ลิตร/
นาท ีของทั้งสองหัวจ่าย และ มีถาด
รองแก้วพร้อมรองน้ าทิ้ง  
-ที่จุดจ่ายน้ ามีหลอดไฟฟ้าเพ่ือให้แสง
สว่างในเวลามืด(เปิด-ปิดการท างาน
ได้ )  
-รูปแบบการเติมน้ าโดยตั้งขวดถัง
ด้านล่างของเครื่อง และ แถม
ขวด PET ขนาด 18.9 ลิตร  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 
 
 
 
 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 52 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.4  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 ตู้นิรภัย  
ระบบล็อก 2 
ชั้น 

ตู้นิรภัยระบบล็อก 2  ชั้น 
จ านวน 1 ตู้ ๆ  
ละ 21,100  บาท   คุณลักษณะ
ดังนี้    
1) เป็นตู้นิรภัย  ระบบ
ล็อก 2 ชั้น  ชนิดรหัสหมุนและ
กุญแจ 2 ชุด   
2) ป้องกันอัคคีภัย 
3) สินค้าภายนอก  มีขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า  61  ซม. ลึกไม่น้อย 
กว่า 57  ซม. และสูงไม่น้อย
กว่า   74  ซม.    
4) มีน้ าหนักสินค้าไม่น้อย
กว่า   175   กิโลกรัม  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  

21,100 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.4  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 ตู้เหล็ก 2 
บานเปิด มือ
จับชนิดบิด 

ตู้เก็บเอกสารตู้เหล็ก 2 บานเปิด  มือ
จับชนิด
บิด (มอก.) จ านวน  1  ตู้ ๆ  ละ 5,
500 บาท                
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น   
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจ าเดือน  ธันวาคม 25
61 )  

5,500 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.4  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 ตู้เหล็กแบบ  
15  ลิ้นชัก 

ตู้เหล็ก
แบบ 15 ลิ้นชัก  จ านวน  1 ตู้ ขนา
ดกว้างไม่น้อยกว่า 37.5 ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า 45.5  ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
131.8 ซม.  (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)   
 

5,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

    
 
 

        

6 โต๊ะท างาน จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัวๆละ 
3,900  บาท ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1,200  ซม. ลึกไม่น้อย
กว่า  668 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 750  ซม.(จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)   

 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

    
 
 

        

 
 

แบบ  ผด.2/1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 55 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.4  แผนงำนสังคมสงเครำะห์   

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์  จ านวน 2  โต๊ะๆ
ละ 2,500 บาทโดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ เป็นโต๊ะส าหรับวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์   มีชั้นวางคีย์บอร์ดที่
ประกอบส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
โครงสร้างโต๊ะเป็นไม้  หรือวัสดุอ่ืนที่
มีความคงทนแข็งแรง  พ้ืนโต๊ะเคลือบ
ผิวด้านบน ส าหรับกันน้ าด้วยเมลา
มีน หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า มีขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 ซม xยาวไม่น้อยกว่า 
120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
x 75 ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

2,500 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

    
 
 

        

 
 

แบบ  ผด.2/1 



  

       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 56 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.5  แผนงำนเคหะและชุมชน   

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เก้าอ้ีมีพนักพิง จัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิด
เตี้ย  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  58 X ลึกไม่น้อยกว่า 59 X สูง
ไม่น้อยกว่า 92-114 ซม.
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 3,900  บาท   
ลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม ,ปรับ
ระดับความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดร
ลิก (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตราฐานครุภัณฑ์)  

11,700 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 
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       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 57 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.5  แผนงำนเคหะและชุมชน   

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โต๊ะท างาน จัดซื้อโต๊ะ
ท างาน  จ านวน  1  ตัว ๆ ละ 3,90
0บาท ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1,200  ซม.ลึกไม่น้อย
กว่า 668  ซม.สูงไม่น้อย
กว่า 750 ซม.(จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

3,900 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 
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       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 58 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
2.ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
2.1.  แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 กระดานลื่น
หมีน้อย 

จัดซื้อกระดานลื่นหมีน้อยจ านวน 1 
ชิ้น ๆ ละ 9,500  บาท ซึ่งมีขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 88 ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า 172  ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 113 ซม.(จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

9,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

    
 
 

        

2 กระบะทราย
รูปห้าเหลี่ยม 

จัดซื้อกระบะทรายรูปห้าเหลี่ยม 
จ านวน 1 ชุด ๆ 
ละ 23,500 บาท ซึ่งมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า200 
ซม. สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่
น้อยกว่า 15 ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
2.ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
2.1.  แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 เก้าอ้ีสีหวาน จัดซื้อเก้าอ้ีสีหวาน จ านวน 1 ชิ้น ๆ 
ละ 1,250 บาท ซึ่งมีขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า  30  ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า 
32 ซม.สูงไม่น้อย
กว่า  46  ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)    

1,250 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

    
 
 

        

4 ชุดท่อลอด
บ้านน้อย 

จัดซื้อชุดท่อลอดบ้านน้อย จ านวน 1 
ชุด ๆ  ละ  99,500  บาท  ซึ่งมี
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า430 ซม. ยาว
ไม่น้อยกว่า  350  ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 270  ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

99,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
2.ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
2.1.  แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 ชุดฝึกกระโดด
ข้ามสิ่งกีด
ขวาง 

จัดซื้อชุดกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง 
จ านวน 1 ชุด
ชุด ๆ ละ 12,500  บาท (1 ชุด มี 
4 ชิ้น ) ซึ่งมีขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 28 ซม.ยาวไม่น้อย
กว่า 95  ซม.สูงไม่น้อยกว่า 28 ซม. 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  

12,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

    
 
 

        

6 ชุดรวมเครื่อง
เล่น 5 สหาย
พาเพลิน 

จัดซื้อชุดรวมเครื่องเล่น 5 สหายพา
เพลิน จ านวน 1 
ชุดๆ ละ 120,000  บาท   ซึ่งมี
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 200 ซม.ยาว
ไม่น้อยกว่า 600 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 200 ซม.(จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

120,000 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
2.ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
2.1.  แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 ท่อลอดอุโมงค์ จัดซื้อท่อลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุดๆ 
ละ 28,500 บาท ซึ่งมีขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า  240  ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 385  ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 150  ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

28,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

    
 
 

        

8 บ้านแฝดปีน
ป่ายกระดาน
ลื่น 

จัดซื้อบ้านแฝดปีนป่ายกระดานลื่น 
จ านวน 1 ชุด
ชุด ๆ ละ  42,500  บาท ซึ่งมี
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 175 ซม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 300 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 170 ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

42,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 62 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
2.ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
2.1.  แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 ม้าหมุน 6 ที่
นั่งพลาสติก 

จัดซื้อม้าหมุน 6 ที่นั่งพลาสติก 
จ านวน 3 ชุด 
ชุด ๆ ละ 26,000  บาท  เป็น
เงิน  78,000  บาท   ซึ่งมีขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า  150  ซม.ยาวไม่
น้อยกว่า 150  ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 90  ซม.(จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

78,000 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

    
 
 

        

10 ไม้กระดก 4 
ที่นั่ง 

จัดซื้อไม้กระดก 4 ทีน่ั่งจ านวน 1 
ชุดๆ ละ 18,500 บาท ซึ่งมีขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 120  ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า 220 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 55  ซม.(จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

18,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
2.ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
2.1.  แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

11 โยกเยก ก.ไก่ จัดซื้อโยกเยก ก.ไก่ จ านวน 1 ชุด ๆ 
ละ 2,500  บาท  ซึ่งมีขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า  25 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า  70 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า  45  ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

2,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

    
 
 

        

12 โยกเยก 
กระต่าย 

จัดซื้อโยกเยกกระต่าย จ านวน 1 ชุด 
ๆ ละ ละ 2,500  บาท  ซึ่งมีขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า  30  ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า  73  ซม.  สูงไม่น้อย
กว่า  40  ซม. พร้อมฐานโฟม
ยาง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  

2,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
2.ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
2.1.  แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

13 โยกเยกช้าง โยกเยกช้าง จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
2,500 บาท เป็น
เงิน  5,000  บาท  ซึ่งมีขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 70  ซม.  สูงไม่น้อย
กว่า  42  ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

5,000 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

    
 
 

        

14 โยกเยก
ปลาโลมา 

โยกเยกปลาโลมา จ านวน 1 ชุดๆ 
ละ 2,500  บาท  ซึ่งมีขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า  25 ซม.  ยาวไม่น้อย
กว่า  70  ซม. สูงไม่น้อย
กว่า  44 ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

2,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
2.ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
2.1.  แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

15 โยกเยกม้า
หรรษา 

จัดซื้อโยกเยกม้าหรรษา จ านวน 1 
ชุดๆ ละ 2,500 บาท ซึ่งมีขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่
น้อยกว่า 70  ซม. สูงไม่น้อย
กว่า  47  ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

2,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

    
 
 

        

16 โยกเยกยีราฟ
ลายจุด 

จัดซื้อโยกเยกยีราฟลายจุด จ านวน 2 
ชุ ด  ๆ  ล ะ  2,500  บ า ท  เ ป็ น
เงิน  5,000  บาท ซึ่งมีขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า  25  ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า  70  ซม. สูงไม่น้อยกว่า 47 
ซม. 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  

5,000 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 66 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
2.ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
2.1.  แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

17 โยกเยกรถไฟ 
8 ที่นั่ง 

จัดซื้อโยกเยกรถไฟ 8 ทีน่ั่ง จ านวน 
1 ชุด ๆ ละ 31,500  บาท  ซึ่งมี
ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  160  ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า  250  ซม. สูงไม่น้อย
กว่า  210  ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

31,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
3.ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  
3.1  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์   ชนิดไม่น้อย
กว่า  6  ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อย
กว่า 1 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด
ไม่น้อยกว่า  6 สูบ 4 จังหวะ  มี
ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า   8,000  ลิตร  หรือไม่น้อย
กว่า  8  ลบ.ม.(จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตราฐาน
ครุภัณฑ์) 

3,000,000 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด     
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
4.ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร 
4.1  แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เครื่องสูบน้ า  
แบบหอยโข่ง 
ชนิด
เครื่องยนต์
ดีเซล 

จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า  แบบหอยโข่ง  ชนิด
เครื่องยนต์ดีเซล  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี ้  
1.สูบน้ าได ้ 1,750  ลิตรต่อนาท ี 
1.1 เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง    
ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซลล ์ 
1.2 ขนาดท่อส่งไมน่้อยกว่า  4  นิ้ว  
(100  มิลลิเมตร)  
1.3  สูบน้ าได้ไมน่้อยกว่าตามปริมาณที่
ก าหนด  
1.4  ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 
เมตรหรือประมาณ  45  ฟุต   
1.5  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ า
และของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชดุ พร้อม
ที่จะใช้งานได ้(เกณฑ์ราคากลางและ
ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ์ตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2561) 

45,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง     
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

4.ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร  
4.1  แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 เครื่องสูบน้ า
บาดาล  1.5  
แรงม้า 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล ขนาด 1.5 
แรงงาน 
จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 18,700 บา
ท โดยมีก าลังไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า  220 โวลต ์ก าลังการส่งไม่น้อย
กว่า 100  เมตร ขนาดท่อส่งไม่น้อย
กว่า 1.1/2  นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ท่ีจะ
ใช้งานได้  (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด โดยประหยัด   
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

74,800 อบต.บ้านไร่ กองช่าง     
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
4.ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร  
4.1  แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 เครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่ง  
ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า 
 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า   ดังนี้  
1.ขนาดไม่น้อยกว่า  5 แรงม้าก าลัง 
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 380 โวลต์
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ ละ 17,200 
บาท เป็นเงิน  34,400  บาท   
2.  ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า  
ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 16,800 บาท
เป็นเงิน 33,600 บาท   
3.  ขนาดไม่น้อยกว่า 3  แรงม้า   
ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลต์
จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 13,700  
บาท เป็นเงิน  68,500  บาท                 
( จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ) 

136,500 อบต.บ้านไร่ กองช่าง     
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
5.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เครื่องผสมปูน  
แบบมอเตอร์
ไฟฟ้า 

จัดซื้อโม่ผสมปูน  แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง 
ๆ ละ  36,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้   
1. รุ่นคานใหญ่  ขนาดหนาไม่น้อย
กว่า 4 นิ้ว  
2. ขนาดผสมปูนได้ไม่น้อย
กว่า  2  ถุง    
3. ชนิดอ่างโม่   เป็นเหล็กเหนียว  
4.  มีขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1.13  เมตร ยาวไม่น้อย 
กว่า 2.0  เมตร สูงไม่น้อย
กว่า  1.60  เมตร  
5.  เฟืองรอบอ่าง  ไม่น้อย
กว่า  123  ฟัน   
6. เฟืองขับเคลื่อน  ไมน่้อย
กว่า  15  ฟัน   
7. กล่องเฟืองพลิกอ่างโม่  ไม่น้อย
กว่า  65  ฟัน  

36,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง     
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8. เฟืองพลิกอ่างโม่  ไม่น้อย
กว่า  12  ฟัน  
9. ล้อโม่ผลิตจากเหล็กหล่อ 
10.  ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า  3  แรงม้า   
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตราฐานครุภัณฑ์)  
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
5.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 ชุดเก็บ
ตัวอย่าง
คอนกรีตแบบ
เหลี่ยม 
(Cube Mold) 

จัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีตแบบ
เหลี่ยม  จ านวน 2 ชุด  ตามรายการ
ดังนี้   
1. แบบหล่ อคอนกรี ต ชนิ ดทร ง
เหลี่ยม 15X15X15 ซม. 
จ านวน  6  ชุด  
2. เหล็กกระทุ้ง  ส าหรับแบบหล่อ
คอนกรีต   จ านวน  2  อัน  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตราฐานครุภัณฑ์)  

15,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง     
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
5.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 ชุดทดสอบ
ความเข้ม
เหลวคอนกรีต 
(slump  
test) 

จัดซื้ อชุ ดทดสอบความข้น เหลว
คอนกรี ต  จ า น วน  2  ชุ ด   ตาม
รายการดังนี้   
1. กรวยโลหะมีปีกยื่นส าหรับเท้า
เหยียบพับได้    
2. แท่งกระทุ้ง  ท าด้วยเหล็กแข็ง
เส้นผ่าศูนย์กลาง  5/8  นิ้ว   
ยาว 24นิ้ว  
3. ถาดโลหะ  มีหูหิ้ว  2  ด้าน   
4. ที่ตักตัวอย่างคอนกรีต   
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตราฐานครุภัณฑ์)  

15,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง     
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
5.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 แบบพิมพ์หล่อ
ท่อ คสล. 

จัดซื้อแบบพิมพ์หล่อ
ท่อ คสล. จ านวน 2 ขนาด 
ดังนี ้ 
1. แบบพิมพ์หล่อท่อ คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
60  เซนติเมตร  หนาไม่น้อย
กว่า  8  ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
1 เมตร จ านวน 2 ชุดๆ ละ  9,500 บาท
 เป็นเงิน 19,000 บาท   
2. แบบพิมพ์หล่อท่อ คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
80  เซนติเมตร  หนาไม่น้อย
กว่า 9 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร
จ านวน  2  ชุด ๆ ละ  12,500  บาท  
เป็นเงิน  25,000  บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยดั  เนื่องจากเป็นครภุัณฑ์ท่ีไม่มีใน
มาตราฐานครภุัณฑ์) 

44,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง     
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
5.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5 แบบพิมพ์หล่อ
รางระบายน้ า 

จัดซื้อแบบพิมพ์หล่อรางระบาย
น้ า คสล.พร้อมฝา (ตัว
ยู)  จ านวน  6  ชุดๆ ละ 10,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้                                              
แบบพิมพ์หล่อรางระบายน้ าตัว
ยู  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
40 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า  30 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 1 เมตร  พร้อมฝาแบบพิมพ์ฝา
ปิดรางระบายน้ า  (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตราฐาน
ครุภัณฑ์) 

60,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง     
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

6.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
6.1  แผนงำนเคหะและชุม 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ชุดโคมไฟ
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

จัดซื้อชุ่ดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 30 หลอด ๆ ละ 4,100  บ
าท   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ชุดโคม
ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังวัตต์ไม่
น้ อยกว่ า  300  วั ตต์  ชุ ดขายาว
พร้อมอุปกรณ์ประกอบน๊อตเสา  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) 

123,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง     
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
7.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่   
7.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เครื่องเล่น 
DVD 

จัดซื้อเครื่องเล่น DVD จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ ละ  2,900  บาท ซึ่งมีคุณลักษณะ
ดังนี ้  
1. เล่นแผ่น CD, CD-
R, VCD, SVCD, DVD, DVD-R, MP3 
2.รองรับช่องต่อสัญญาณภาพแบบ HDMI 
3. เชื่อมต่อ USB ได ้
4. โชว์ช่ือเพลง MP3 เป็นภาษาไทย 
5. ช่องต่อไม่โครโฟน 2 ช่อง 
6. ช่องต่อสัญญาณภาพและแบบดิจิตอล: 
HDMI  
(480p/576p, 720p, 1080i, 1080
p) 
7. หน่วยความจ า LAST MEMORY ที่
สามารถเล่นเพลง หรือหนังที่คุณคา้งไว้ ได้
อย่างต่อเนื่อง  (จัดซื้อตามราคาทอ้งตลาด
โดยประหยดั  เนื่องจากเป็นครภุณัฑ์ที่ไม่มี
ในมาตราฐานครุภณัฑ์)  

2,900 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
8.ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์   
8.1  แผนงำนสำธำรณสุข  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 รถเข็นเปล
หาม 
Stretcher 

จัดซื้อรถเข็นเปลหามผู้ป่วย จ านวน 
1 คัน ๆ ละ 20,000  บาท   โดยมี
ขนาดยาวไม่น้อย
กว่า 195 ซม. ขนาดสูงไม่น้อย
กว่า 62 ซม.  กว้างไม่น้อย
กว่า  34  ซม.  
1. สามารถปรับระดับความสูง/ต่ า
ได้  ปรับระดับสูงสุด 88 ซม. 
ต่ าสุด  54 ซม.  
2. สามารถปรับพนักพิงศีรษะสูง/ต่ า
ได้   
3. พนักพิงเอนได้สูงสุด  75  องศา  
4. มี 4 ล้อ สามารถล็อกได้   
5. รับน้ าหนักสูงสุดได้
ถึง  159  กิโลกรัม  
6. ตัวเปลห้ามสามารถแยกออกจาก
รถเข็นได้ 

20,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สาธารณสุข 
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7. ตัวรถเข็นท าจากโลหะผสม
อลูมิเนียมคุณภาพสูง  แขงแรง
ทนทาน  
8. มาพร้อมกับเสาให้
น้ าเกลือ ต่อเนื่อง  (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตราฐาน
ครุภัณฑ์)   
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
9.ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว   
9.1  แผนงำนสำธำรณสุข  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เตาเผาขยะ เตาเผาขยะ  จ านวน 2 เตา ๆ ละ
250,000  บาท โดยมีคุณลักษณะ
เบื้องต้นดังนี้   
1. โครงสร้างเหล็ก
หนา 6 มม. ขนาด 1.5*1.8*1.5
เมตร 
2. ประตูหน้าเตาหล่อปูนทน
ไฟ   1,300  องศาเซลเซียส  
3. อิฐทนไฟซิริกาชั้นในทนไฟ   
4. อิฐทนไฟ SK 30  ทน
ไฟ 1,300  องศาเซลเซียส  
5. ปูนเทหล่อเตาทน
ไฟ  1,300  องศาเซลเซียส  
6. ปล่องเหล็ก
หนา 6  มม. สูง 6 เมตร 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตราฐานครุภัณฑ์) 

500,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สาธารณสุข 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
10.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
10.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผลจ านวน  2 เครื่องๆ ละ
ราคา  22,000   บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน                                                     
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้                                                            
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  
Cache Memoryรวมในระดับ(Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก Graphics  
Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ                                                               
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  
Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

22,000 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด     
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นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง                                                                  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด  
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB                                         
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  
หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย                                                    
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว                                     
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  
USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง                                                              
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
 จ านวนไมน่้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไมน่้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ Bluetooth(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าป ีพ.ศ.2562 ณ 
วันที่ 15  มีนาคม 2562)                                 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
10.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
10.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 เครื่องพิมพ์  
Multifunctio
n เลเซอร์หรือ 
LED สี 

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สีจ านวน 1 เครื่อง ๆละ 
15,000  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น                                               
.Printer, Copier  และ Scanner
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi            
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4  
(ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 

15,000 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด     
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 ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi               
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)             
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสี
และขาวด า                 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 99 ส าเนา               
- สามารถย่อและขยายได้ 25  
ถึง 400  เปอร์เซ็นต์                
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
(Network Interface) แบบ 10/10
0 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
150 แผ่น 
- สามารถใช้ไดก้ับ A4,  
Letter, Legalและ Custom  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562   
ณ วันที่  15  มีนาคม  2562 ) 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
10.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
10.2  แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์   
ส าหรับ
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวน  1 เครื่อง ๆ ละ
  ราคา 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 
3.1 GHz หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วย
ความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ห
รือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateD
rive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

17,000 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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- มีDVD-RW หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ 
วันที่ 15 
มีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 1
5 มีนาคม 2562 )  
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
10.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
10.2  แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 เครื่องพิมพ์  
Multifunctio
n  เลเซอร์
หรือ LED สี 

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สีจ านวน 1 เครื่อง ๆละ 
15,000  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น                                               
.Printer, Copier  และ Scanner
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi            
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4  
(ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 

15,000 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 
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 ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi               
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)             
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสี
และขาวด า                 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 99 ส าเนา               
- สามารถย่อและขยายได้ 25  
ถึง 400  เปอร์เซ็นต์                
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
 แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
(Network Interface) แบบ 10/10
0 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  
150 แผ่น 
- สามารถใช้ไดก้ับ A4,  
Letter, Legalและ Custom  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562   
ณ วันที่  15  มีนาคม  2562 ) 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
10.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
10.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล
จ านวน  2 เครื่องๆ ละ
ราคา  22,000   บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน                                                     
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้                                                            
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  
Cache Memoryรวมในระดับ
(Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก Graphics  

22,000 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

    
 
 

        

แบบ  ผด.2/1 
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Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ                                                               
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  
Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง                                                                  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด  
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB                                         
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid StateDrive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย                                                    
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว                                     
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  
USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง                                                              
- มีช่องเชื่อมต่อ
แบบ HDMI หรือ VGA 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
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(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ Bluetooth(เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
ณ วันที่ 15  มีนาคม 2562)                                 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
10.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
10.3  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ 
(Ink Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า  20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 10 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  

4,300 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

    
 
 

        

แบบ  ผด.2/1 
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แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter 
,Legal และCustom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ประจ าปี พ.ศ.2562   
ณ วันที่ 15 มีนาคม2562 ) 

3 เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า 

เครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA  จ านวน 
3  เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท   
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาท 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ประจ าปี พ.ศ.2562   
ณ วันที่  15  มีนาคม  2562 ) 
 

7,500 อบต.บ้านไร่ กอง
สวัสดิการ 

    
 
 

        

 
 
 
  


