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บทน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินงาน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ส าหรับแผนการด าเนินงาน  นั้นมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ด าเนินการ 

 

ดังนั้น   แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   จึง
เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นี้ท าให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณา
การการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนองถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

3. แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น  สำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

 
 
 
                    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
  พฤศจิกายน    

ผู้   บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก ซับซ้อนของงาน 
ตามแผนที่ได้วางเอาไว้ 

2.  เพ่ือให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน  และบูรณาการการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.  เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการด าเนินงานเพ่ือด าเนินงาน 
4.  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
5.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การประกอบอาชีพ  การ

พัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 

 

6.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  และประชาชน 

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงำนอ่ืน 

จัดท ำร่ำงแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

เสนอร่ำงแผนกำร
ด ำเนนิงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนกำร
ด าเนินงาน 

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

ประกำศใช้ 
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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 

 

ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค
รัฐวิสาหกิจ หรืองานอ่ืน ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 

 
ยุทธศำสตร์แผนงำน จ ำนวน

โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
15 

 
33.33 

 
3,130,000 

 

 
4.52 

 
กองช่าง 

รวม 15 33.33 3,130,000 4.52  

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.1  แผนงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
2.3  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม   
 

 
 

2 
3 
8 
 

 
 

4.44 
6.67 

17.78 

 
 

5,844,300 
620,000 
950,000 

 
 

8.43 
0.89 
1.37 

 
 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองสวัสดิการสังคม 
 

รวม 13 28.89 7,414,300 10.70  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.1 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2564 

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 
2 

 
 

4.44 
4.44 
4.44 

 
 

690,000 
100,000 
200,000 

 
 

1.00 
0.14 
0.29 

 
 
กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 6 13.33 990,000 1.43  

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตร 
และกำรท่องเที่ยว 
4.1  แผนงานการเกษตร 
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

4 
1 

 
 

8.89 
2.22 

 
 

737,000 
300,000 

 
 

1.06 
0.43 

 
 
ส านักปลัด  
กองการศึกษา 
 

รวม 5 11.11 1,037,000 1.50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.1 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน
โครงกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

3 

 
 

6.67 

 
 

360,000 

 
 

0.52 

 
 

กองการศึกษา 
รวม 3 6.67 360,000 0.52  

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
3 
 

 
6.67 

 
360,000 

 
0.52 

 
ส านักปลัด 
 

รวม 3 6.67 360,000 0.52  

รวมทั้งหมด 45 100 13,291,300 19.18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผด.1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 10 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร  
7.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
 7.1.1   งำนบริหำรงำนทั่วไป 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

            

3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดท า 
ทบทวน เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
รส่วนต าบลบ้านไร่   

-จัดอบรมให้ความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ  
 
 

30,000 หอประชุม
โรงเรียน
บ้านไร่
พัฒนา 

ส านักปลัด             

 
 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 11 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร  
7.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
 7.1.1   งำนบริหำรงำนทั่วไป 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบ 
ปร.ะมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่  

-จัดอบรมให้กับ
ผู้บริหาร  สมาชิก 
และพนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง  ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านไร่  
 

300,000 อบต.บ้านไร่   
แ ล ะ น อ ก
สถานที่  

ส านักปลัด             

  
 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 12 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน / สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 
3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  
 3.1.1  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

โครงการซักซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัย 

- เพ่ือให้องค์กรบริหารส่วนต าบล
บ้านไร่และหน่วยราชการอ่ืน ใช้
เป็นคู่มือและแนวทางในการ 
ด าเนินงาน ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็น
เครื่องมือ และแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจ ส าหรับการ 
ด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

30,000 โรงเรียนวัง
ใหม่พัฒนา  

ส านักปลัด 
 

           

2 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 
 

- เพ่ือลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
- เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล
และส่วนราชการในการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

70,000 
 

สามแยก
บ้านไร่  

ส านักปลัด 
 

            

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 13 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 แผนงำนบริหำรกำรศึกษำ  
 2.1.1   งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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.ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับ 5 ศพด. 
2.ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศพด.(รายหัว) 
3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ 
ศพด. ส าหรับเด็กอายุ
(3-5ปี) 
 

1,032,300 โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
และ ศพด.
ต าบลบ้านไร่ 

กอง
การศึกษา 

 
 

           

2 โครงการอุดหนุนส่ วน
ราชการ (อาหารกลางวัน
ในสังกัด สพฐ.)  
 

- จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 
 

4,812,000 โรงเรียนใน
สังกัด  สพฐ. 

กอง
การศึกษา 

 
 

           

 
 
 

 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 14 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

2.  ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 2.3.1  งำนกีฬำและนันทนำกำร  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 -  แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ข อ ง
หมู่บ้ านในเขตต าบล
บ้านไร่  โดยแบ่ ง เป็น
กี ฬ าส ากลและกี ฬา
พ้ืนบ้ าน เ พ่ือส่ ง เสริม
สุขภาพของประชาชน
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

490,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่ ทั้ง 

16 หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อ าเภอเทพสถิต  

-แข่งขันกีฬาสากลและ
กีฬาพ้ืนบ้านระหว่าง 
อปท.ในเขตอ าเภอเทพ
สถิตเพ่ือเชื่อม
ความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน 
 

200,000 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 15 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว  
4.1  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 4.1.1  งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

300,000 สามแยก
บ้านไร่ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น   
6.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 6.1.1  งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
-กิจกรรมประกวด
กระทงและพิธีการลอย
กระทง  
 

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 

            

3 โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทงประจ าปี   

กิจกรรมการประกวด
กระทง  และพิธีการใน
วันลอยกระทง  

150,000 สระ
สาธารณะ
บ้านล าปอ
แดง  หมู่ที่ 
13  

กอง
การศึกษา 

            

 
 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 17 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

2.  ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  แผนงำนสำธำรณสุข 
 2.2.1  งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก 

โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

 

150,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่ ทั้ง 16 
หมู่บ้าน  

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

           

2 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

1. เผยแพร่กิจกรรม  
โครงการเงินอุดหนุน
ตามแนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด า ริ ด้ า น
สาธารณสุข ทั้ งหมด 
11 โครงการ 
2. จัดสรรงบประมาณ  
ส าหรับโครงการเงิน
อุดหนุน ตามแนว
โครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

320,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่ทั้ง 16 
หมู่บ้าน  

กอง
สาธารณสุข 

            

 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 18 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
5.1  แผนงำนสำธำรณสุข   
 5.1.1 งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการคุมก าเนิดสุนัข
และแมวต าบลบ้านไร่   

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ  
การคุมก าเนิดสุนัขและ
แมว  
 
 
 

150,000 1. อบรมเชิง 
ปฏิบัติการ ณ 
ห้องประชุม 
อบต.บ้านไร่ 
จ.ชัยภูม ิ

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 19 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
2.  ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  
 2.3.1   งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 20 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

2.  ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  
 2.3.1   งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 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 

            

2 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. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 21 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

2.  ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  
 2.3.1   งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลบ้าน
ไร่  

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

10,000 พ้ื น ที่ ต า บ ล
บ้านไร่ ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4 
 
 
 
 

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. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 22 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

2.  ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  
 2.3.1   งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้ต าบลบ้านไร่  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้
ยากไร้ภายในต าบลบ้าน
ไร่ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยระเบียบช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560 
ปละที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561    

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

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

 
 
 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 23 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

2.  ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์  
 2.3.1   งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมการดูแล
และขยายพันธุ์พืช    

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับการการดูแล
และขยายพันธุ์พืชให้กับ
ประชาชนในต าบลบ้าน
ไร่ 

50,000 พ้ื น ที่ ต า บ ล
บ้านไร่ ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 24 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน / สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 
3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 
 

โครงการตามนโยบาย
ของรัฐ 

กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล
สั่งให้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  หรือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน หรือ
โครงการตามพระราชด าริ
หรือโครงการปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่น   

100,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่ทั้ง 
16 หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 
 

           

2 โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติต าบลบ้านไร่  

จัดฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ต าบลบ้านไร่   

100,000 จิต
อาสาสมัคร
ภัยพิบัติ
ต าบลบ้านไร่   
จ านวน 50  
คน  

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 25 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
 1.2.1  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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.(ซอยบ้าน
น้าแป้น) หมู่ที่ 3 

ถนน คสล.(ซอยบ้านน้าแป้น)
หมู่ที่ 3 โดยมีขนาดผิวทาง
กว้าง 4.00 ม. ยาว 45 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 180 ตร.ม.            
(แบบมาตรฐาน ท.1-01) 
พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์           
โครงการ 1 ป้าย 

102,000 
 

เริ่มต้น 
15.6361 
101.4149 
จุดสิ้นสุด 
15.6364 
101.4146 

กองช่าง         
 

    

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.(ซอย
ศาลาประชาคม-
บ้านตาบิน)  หมู่ที่ 
3 

ถนน คสล. (ซอยศาลา
ประชาคม-บ้านตาบิน) หมู่
ที ่3   โดยมีขนาดผิวทาง
กว้าง 4.00 ม.ยาว 45 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 180 ตร.ม.  
(แบบมาตรฐาน ท.1-01) 
พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

102,000 เริ่มต้น 
15.6367 
101.4156 
จุดสิ้นสุด 
15.6371 
101.4157 

กองช่าง      
 

      
 

 

 
 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 26 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
 1.2.1  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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.(สายคุ้มหนองมน-
บ้านตาช่วง) หมู่ที่ 1 

ถนน คสล.(สายคุ้มหนอง
มน-บ้านตาช่วง)หมู่ท่ี1 โดย
มีขนาดผิวทากว้าง 4.00 ม.
ยาว 90 ม.หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 360 ตร.ม.  
(แบบมาตรฐาน ท.1-
01) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

215,000 เริ่มต้น 
15.5538 
101.4047 
จุดสิ้นสุด 
15.5536 
101.4039 

กองช่าง      
 
 

     
 

  

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(สายบ้านนางบุญ
ช่วย โนนศรีสอน-ฝาย
น้ าล้นบ้านสวนสวรรค์ 
)หมู่ท่ี 12 

ถนน คสล. (สายบ้านนางบุญ
ช่วย โนนศรีสอน-ฝายน้ าล้นบา้น
สวนสวรรค์)  หมู่ที1่2 โดยมี
ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 ม.
ยาว 90 ม.หนา 0.15 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.
ม. (แบบมาตรฐาน ท.1-01)
พร้อมป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ  1  ป้าย 

215,000 เริ่มต้น 
15.6197 
101.4538 
จุดสิ้นสุด 
15.6202 
101.4534 

กองช่าง      
 
 
 

       
 

 

 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 27 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
 1.2.1  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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.(เส้นมอ
วัด) หมู่ที่ 6 

ถนน คสล.  
(เส้นมอวัด) หมู่ที่ 6 โดยมี
ขนาดผิวทางกว้าง 6.00 ม.
ยาว 60 ม.หนา 0.15 ม.หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.
ม. (แบบมาตรฐาน ท.1-
01) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย  

201,000 เริ่มต้น 
15.5428 
101.4868 
จุดสิ้นสุด 
15.5428 
101.4862 

กองช่าง      
 
 

       
 

 

6 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ า (เทพ
ทองค า) หมู่ที่ 13 

ฝายชะลอน้ า  
(เทพทองค า) หมู่ที่ 13   
โดยมีขนาดสันฝาย
สูง 0.70 ม.กว้าง 15 ม.
(แบบ อบต.บ้านไร่) พร้อม
ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย  
 

262,000 จุดด าเนินการ 
15.5854 
101.4178 
 

กองช่าง      
 
 

   
 

   
 

 

 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 28 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
1.2.1  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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
ลานตลาดนัด คสล. 
(ริมสระน้ าซอย 1) 
หมู่ที่ 8 

ลานตลาดนัด คสล. 
(ริมสระน้ าซอย 1)  หมู่
ที ่8  โดยมีขนาด
กว้าง  10.00  ม.ยาว 60 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.(แบบ
อบต.บ้านไร่) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย  
 

223,000 จุดด าเนินการ 
15.5559 
101.4399 
 

กองช่าง      
 

  
 

    
 

 

8 โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 16 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้านหมู่ที่ 16 โดยมีขนาด
ความสูงหอ  
10.00 ม. จ านวน  2  แห่ง
(แบบมาตรฐานกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) พร้อม
ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ   1  ป้าย  

174,000 จุดที่ 1 
15.5460 
101.4791 
จุดที่ 2 
15.5446 
101.4747 

กองช่าง      
 

       
 

 

 
 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 29 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
1.2.1  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บ้านหมู่ที่  2 โดยมีขนาด
ความสูง
หอ  10.00  ม. จ านวน  2  
แห่ง  
(แบบมาตราฐานกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) พร้อม
ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ  1 ป้าย 

174,000 จุดที่ 1 
15.6026 
101.4075 
จุดที่ 2 
15.6031 
101.4152 

กองช่าง      
 
 

      
 

 

10 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 

เจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน
ห มู่ ที่  9 โ ด ย มี ข น า ด  6"
ท่อ  PVC ชั้น  13.5ความลึก
ไม่ น้ อยกว่ า  100 ม . (แบบ
มาตรฐานกรมทรัพย์ฯ.) พร้อม
ป้ าย เหล็ กประชาสั ม พันธ์
โครงการ 1 ป้าย   
 

274,000 จุดด าเนินการ 
15.6234 
101.3996 
 

กองช่าง      
 

      
 

 

 
 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 30 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
 1.2.1 งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการถมดินเสริม
คันสระน้ า (สระวัด) 
หมู่ที่ 14 

ถมดินเสริมคันสระน้ า(สระวัด)    
หมู่ที่ 14 โดยมีขนาด
กว้าง 10.00 ม.ยาว 85 ม.
หนาเฉลี่ย 3  ม.(แบบ อบต.
บ้านไร่) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 

278,000 เริ่มต้น 
15.5591 
101.4477 
จุดสิ้นสุด 
15.5598 
101.4480 

กองช่าง      
 

  
 

     

12 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.(ซอยหิน
ดาด) หมู่ที่ 11 

ปรับปรุงถนน คสล.(ซอยหิน
ดาด)หมู่ท่ี 11  โดยมีขนาดผิว
ทางกว้าง 4.00  ม. 
ยาว 110 ม.หนา0.10 ม.หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 440 ตร.ม. (แบบ อบต.
บ้านไร่) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 

227,000 เริ่มต้น 
15.5456 
101.4121 
จุดสิ้นสุด 
15.5447 
101.4118 

            
 

 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 31 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
1.2.1  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกบดอัดแน่น(สาย
โนนสวรรค์เก่า) หมู่
ที่ 7 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หิน
คลุกบดอัดแน่น (สายโนน
สวรรค์เก่า) หมู่ที ่7  โดยมี
ขนาดผิวทางกว้าง4.00 ม.
ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม.หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 240 ลบ.ม.(แบบ
มาตรฐาน ท.1-06)พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย 

230,000 เริ่มต้น 
15.5927 
101.3822 
จุดสิ้นสุด 
15.5943 
101.3790 

กองช่าง      
 

      
 

 

14 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม  หมู่
ที่ 15 

ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่
15โดยมีขนาดอาคารกว้าง  
8.00 ม. ยาว  16  ม. 
(แบบ อบต.บ้านไร่) พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย   

213,000 จุดด าเนินการ 
15.5927 
101.4015 
 

           
 

 

 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 32 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   
 1.2.1  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม  หมู่
ที่ 4 

ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่
ที ่4โดยมีขนาดอาคาร
กว้าง 8.00 ม.ยาว12 ม.
(แบบ อบต.บ้านไร่)  พร้อมป้าย
เหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ  1  ป้าย 

240,000 จุดด าเนินการ 
15.5934 
101.4569 
 

กองช่าง      
 

     
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 33 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.3  แผนงำนกำรเกษตร   
 1.3.1  งำนส่งเสริมกำรเกษตร  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการเกษตรกรรม 
ยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชนในการส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกรตาม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-พัฒนาเพื่อรองรับการท า
การเกษตรตามระบบเกษตร 
กรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง 

150,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่ทั้ง 
16 หมู่บ้าน  

ส านักปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 34 

 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1. ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.3  แผนงำนกำรเกษตร   
 1.3.1   งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้  

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการตามแนว
พระราชด าริ 

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปลูกป่าตามแนวพระราชด าริ 
-ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้    

200,000 พ้ืนที่ต าบล
บ้านไร่ 

ส านักปลัด              

2 โครงการขุดลอก
(คลองตาปื้ด) หมู่ที่ 
10   

ขุดลอก(คลองตาปื้ด)หมู่ที่ 10  
โดยมีขนาดกว้าง 20 ม. 
ยาว 100  ม. ลึก
เฉลี่ย  3.50  ม.หรือปริมาตร
ดินขุด 5,719  ลบ.ม. 
(แบบ อบต.บ้านไร่) พร้อม
ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย   

195,000 หมู่ที่  10  
บ้านเทพ
พนา  

ส านักปลัด             

3 โครงการขุดลอกฝาย 
(นาตายัง-นายายหน
อม) หมู่ที่ 5   

ขุดลอกฝาย(นาตายัง-นายายหน
อม) หมู่ที่ 5   โดยมีขนาด
กว้าง 15 ม.ยาว200 ม.ลึก
เฉลี่ย 2.50 ม.หรือปริมาตรดิน
ขุด 5,613 ลบ.ม.(แบบ อบต.
บ้านไร่) พร้อมป้ายเหล็ก
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย 

192,000 หมู่ที่ 5 บ้าน
วังตาเทพ  

ส านักปลัด             

แบบ  ผด.2 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 35 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 
 
 

 

เครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน 

เครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง   
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 28,000
บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑด์ังนี ้  
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมต่่ า
กวา่  24,000 บีทีย ู
2) ร าค าที่ก าหนดเป็นร าค าที่รวมค่ า
ติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ
ในการท าความเยน็ 
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทีย ูต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด ทั้งหนว่ยส่ง 
ความเย็นและหนว่ยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาด
อ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) 

28,000 
 

อบต.บ้านไร่  ส านักปลัด 
 

            

แบบ  ผด.2 /1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 36 

 

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลงังานควร
พิจารณาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา่ 
7) การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี ้สวิตช ์1 ตัว 
ท่อทองแดงไปกลบัหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
8) ค่าติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก
ราคาเครื่องปรับอากาศ) 
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนดิแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีที
ยู 4,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีที
ยู 5,500 บาท 
(2) ชนิดตู้ตั้งพืน้ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีที
ยู 5,000 บาท 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีที
ยู 6,000 บาท 
(3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000-24,000 บีที
ยู 3,000 บาท 
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจ าเดือนธนัวาคม 2562) 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 37 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 3 ฟุต
จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ  5,800  บาท  
คุณลักษณะดังนี้                          
1) มีบานเลื่อนกระจก                                                                
2) มีแผนปรับระดับไม่น้อย
กว่า  3  ชั้น                                     
3) มีขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า  91.5  ซม. ลึกไม่น้อย
กว่า 45.7 ซม. และสูงไม่น้อย
กว่า  183  ซม. (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัดเนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

5,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 /1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 38 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 อุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบ
อเนกประสงค์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค ์(Smart Card Reader) 
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ ราคา700 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816  ได ้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน่อ้ย
กว่า 4.8 MHz 
-สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
-สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค ์(Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟา้
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Vo
lts ได้เป็นอย่างน้อย  (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าป ีพ.ศ.
2563 ณ วันที่12 พฤษภาคม 2563) 

700 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด             

 
 

แบบ  ผด.2 /1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 39 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป/งำนบริหำรงำนคลัง    

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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  มือตู้เหล็ก 
2 บานเปิด  มือ
จับชนิดบิด 
จับชนิดบิด 
 

ตู้ 2 บานเปิดมือจับชนิดบิด(มอก.)    
จ านวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้                                                   
      1) มีมือจับชนิดบิด  
      2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์   
ประจ าเดือน ธันวาคม 2562) 

11,000 อบต.บ้านไร่  กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 /1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 40 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.2  แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เก้าอ้ีพนักพิง เก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขา
เหล็กชุปโครเมี่ยมกันสนิม ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 700X ลึกไม่น้อย
กว่า580Xสูงไม่น้อย
กว่า 1,200 ซม.
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 4,900 บาท 
ลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม,ปรับระดับ
ความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

4,900 
 
 

อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

 

            

6 โต๊ะท างาน โต๊ะท างานพร้อมกระจก จ านวน
1 ตัวๆละ5,500 บาท ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1,229  ซม. ลึกไม่น้อย
กว่า 669 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 
750 ซม.(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)   

5,500 อบต.บ้านไร่  กอง
การศึกษา 

            

 

แบบ  ผด.2 /1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 41 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.2  แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 โต๊ะๆ 
ละ 2,500บาท  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ เป็นโต๊ะส าหรับวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์มีชั้นวางคีย์บอร์ดที่
ประกอบส าเร็จรูปพร้อมใช้
งาน โครงสร้างโต๊ะเป็นไม้ หรอืวัสดุ
อ่ืนที่มีความคงทนแข็งแรง พ้ืนโต๊ะ
เคลือบผิวด้านบนส าหรับกันน้ าด้วย
เมลามีน หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า มีขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า75 ซม xยาวไม่น้อย
กว่า 120 ซม.สูงไม่น้อย
กว่า x 75 ซม.(จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัด  เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

2,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 

 

แบบ  ผด.2 /1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 42 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.2  แผนงำนกำรศึกษำ /งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เก้าอ้ีพนักพิง เก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขา
เหล็กชุปโครเมี่ยมกันสนิม  ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า  58 X ลึกไม่น้อย
กว่า59Xสูงไม่น้อยกว่า 92-114ซม.
จ านวน 5ตัวๆละ  2,900 บาท
ลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม,ปรับระดับ
ความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

14,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

9 โต๊ะท างาน โต๊ะท างานพร้อมกระจก จ านวน 
3 ตัวๆ ละ  
5,500 บาท  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1,229  ซม.ลึกไม่น้อยกว่า  
669 ซม. สูงไม่น้อยกว่า750 ซม.
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

16,500 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

 
 

แบบ  ผด.2 /1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 43 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.3  แผนงำนสำธำรณสุข /งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

10 เก้าอ้ีท างาน เก้าอ้ีท างานพนักพิง  ชนิดเตี้ย  ขา
เหล็กชุปโครเมี่ยมกันสนิม ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 700X ลึกไม่น้อย
กว่า 580 X สูงไม่น้อย
กว่า 1,200 ซม. จ านวน 1 ตัวๆละ
4,900 บาท ลักษณะหุ้มด้วยหนัง
เทียม ,ปรับระดับความสูง-ต่ าด้วย
ระบบไฮโดรลิก(จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดโดยประหยัดเนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

4,900 อบต.บ้านไร่ กอง
สาธารณสุข 

            

11 เก้าอ้ีพนักพิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนัก
พิง  ชนิดเตี้ย  ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมกัน
สนิม  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 X ลึก
ไม่น้อยกว่า59X สูงไม่น้อยกว่า92-
114 ซม.จ านวน 1 ตัวๆ ละ 2,900 
บาทลักษณะหุ้มด้วยหนังเทียม ,ปรับ
ระดับความสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ 
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

2,900 อบต.บ้านไร่ กอง
สาธารณสุข 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.3  แผนงำนสำธำรณสุข /งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ตู้เหล็ก 2 บาน
เปิด มือจับชนิด
บิด 

ตู้ 2 บานเปิดมือจับชนิดบิด (มอก.) 
จ านวน1 หลังๆละ  5,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้             
1) มีมือจับชนิดบิด                                                                
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น                                         
3) คุณสมบัติตามมาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตราฐาน
ครุภัณฑ์ ประจ าเดือน ธันวาคม 25
62)  

5,500 อบต.บ้านไร่  กอง
สาธารณสุข 

            

13 โต๊ะท างาน โต๊ะท างานจ านวน 1 ตัวๆ
ละ 7,900 บาทขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1,534  ซม. ลึกไม่น้อย
กว่า 773 ซม. สูงไม่น้อยกว่า
750 ซม.(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยประหยัดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

7,900 อบต.บ้านไร่  กอง
สาธารณสุข 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
1.4  แผนงำนสังคมสงเครำะห์/งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

14 ตู้เหล็ก 2 บาน
เปิด มือจับชนิด
บิด 

จัดซื้อตู้ 2  บานเปิดมือจับชนิดบิด
(มอก.)
จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท   
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้                                     
1) มีมือจับชนิดบิด           
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น        
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(เกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ประจ าเดือน ธันวาคม 2562)  

11,000 อบต.บ้านไร่  กอง
สวัสดิการ 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
2.ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  
2.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องท าน้ า
เย็น-น้ าร้อน  
ชนิด 2 หัวกด 

เครื่องท าน้ าเย็น-น้ าร้อน ชนิด 2 หัว
กด 2 อุณหภูมิ แบบตั้งพ้ืน
จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 10,000 บาท   
ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้   
เครื่องท าน้ าเย็น-น้ าร้อน  ชนิด 2 หัว
กด 2 อุณหภูมิ  แบบตั้งพ้ืนบรรจุถัง
ด้านล่าง ระบบจะตัดการท างาน
อัตโนมัติ หลังจากน้ าเดือด
ด้วย Thermostat ระบบจะตัดการ
ท างานอัตโนมัติ หลังจากน้ าเย็น
ด้วย Thermostat ที ่4-6 องศา
เซลเซียส  ความจุขนาดถังน้ า
เย็น 3.6 ลิตร ( 2 ลิตร/
ชั่วโมง ) และ น้า
ร้อน 1.16 ลิตร  ( 4 ลิตร / ชั่วโมง ) 
Stainless Steel ,Food Grade 30
4 ส าหรับหม้อน้ าร้อน  
-หัวจ่ายน้ าร้อนมี
ระบบ Safety ป้องกันการกดน้ า
ร้อน แบบไม่ตั้งใจ  

10,000 อบต.บ้านไร่  
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด             

แบบ  ผด.2 /1 
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-สารท าความเย็นของคอมเพรสเซอร์
เป็น R134a ที่เป็นมติรกับ
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 )  
-รปูแบบการเติมน้ าโดยตั้งขวดถัง
ด้านล่างของเครื่อง และ แถม
ขวด PET ขนาด 18.9 ลิตร  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
3.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 าหรับ
งานประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับ
งานประมวลผลจ านวน2 เครื่องๆ ละ
ราคา  22,000  บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน                   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า  ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Uni
t) ไม่น้อยกว่า
10 แกน หรือ                           

22,000 อบต.บ้านไร่ ส านักปลัด             

แบบ  ผด.2 /1 
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2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า
แบบ  Cache Memory  รวมใน
ระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง            
- มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB      
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid StateD
rive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย      
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว        
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง       
- มีช่องเชื่อมต่อ
แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย
(Network Interface) แบบ
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10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi- 
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth(เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีพ.ศ.
2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  25
63) 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
3.1.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ชุดกล้อง cctv ชุดกล้องcctv ขนาดกล้อง 
6 ตัว จ านวน 1  ชุดๆ ละ  
25,150 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
1.เครื่องบันทึก   จ านวน  1 เครื่อง  
เทคโนโลยีภาพสามารถรองรับกล้อง
ได้ถึง 5 ระบบ , มีพอร์ต UHB 2  
พอร์ต , HDMI-1 มีพอร์ต VGA 1 
พอร์ต , มีพอร์ตแลนด์ 1 พอร์ต , มี
พอร์ตเสียงเข้า 1 พอร์ต มีพอร์ต
เสียงออก 1 พอร์ต  รองรับสัญญาณ
ภาพ  6 พอร์ต , รองรับฮาร์ดดิส  
10 TB ได้ 1 ลูก ,รองรับความ
ละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5 ล้าน
พิกเซล , มีแอพพลิเคชั่นไว้ดูผ่านมือ
ถือได้  
2.กล้อง CCTV จ านวน  6  ตัว  
ขนาดเลนไม่น้อยกว่า 2.8  มลิ , 
แสดงผลวีดีโอเฟรมเรได้สูงถึง  30 
ต่อนาที ระยะอินฟาเรท 30  เมตร  

25,150 อบต.บ้านไร่  ส านักปลัด             

แบบ  ผด.2 /1 
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มีไมโครโฟนบันทึกเสียง  สามารถกัน
น้ าและฝุ่นละอองได้  สามารถรับ
ความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5  
ล้านพิกเซล                                   
3.ฮำร์ตดิส  จ านวน  1  เครื่อง 
ขนาดไม่น้อยกว่า  2 TB  
4.บำลัน   จ านวน  6   ตัว  
5.กล่องกันน้ ำ   จ านวน  6  กล่อง  
6. สำยน ำสัญญำณ   จ านวน  150  
เมตร  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป / งำนบริหำรงำนคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับ
งานประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน  1 เครื่องๆ ละ   
ราคา  22,000   บาท 
คุณลักษณะ
พื้นฐาน                                   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ  

22,000 อบต.บ้านไร่  กองคลัง             

แบบ  ผด.2 /1 
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(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง   
- มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB                                  
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไมน่้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุ
ไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย         
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 ห
รือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง                                
- มีช่องเชื่อมต่อ
แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย
(Network Interface) แบบ
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10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไมน่้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าป ีพ.ศ.2563 ณ 
วันที ่12 พฤษภาคม 2563) 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป / งำนบริหำรงำนคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 
LED สี  ชนิด 
Network  แบบ
ที่ 2 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED สี ชนิด Network แบบ
ที ่2 (27 หน้า/
นาที) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  ราคา 
27,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสา
หรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0

27,000 อบต.บ้านไร่  กองคลัง             

แบบ  ผด.2 /1 
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 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi(IEEE 802.11b, g,n)ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ A4,Letter, Legal และ Custo
m 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปีพ.ศ.2563 ณวัน
ที ่12 พฤษภาคม2563) 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.1 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 

5 เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า 

เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด
800VA จ านวน 3เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาท ี
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2563 ณวัน
ที ่12 พฤษภาคม 2563) 

7,500 อบต.บ้านไร่  กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.2 /1 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.3.  แผนงำนกำรศึกษำ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 
บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก(2 core)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB 

16,000 อบต.บ้านไร่  กอง
การศึกษา 

            

แบบ  ผด.2 /1 
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-มีหน่วยความจา
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid Stat
e Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียด
ไม่น้อยกว่า1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ
แบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth 
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(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.
2563 ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม 2563) 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
3.3.  แผนงำนกำรศึกษำ 
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(lnk Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดา
สาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาท ี
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสา

4,300 อบต.บ้านไร่  กอง
การศึกษา 

            

แบบ  ผด.2/1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 63 

 

หรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาท ี(ipm) 
-มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Cu
stom 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2563 ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 64 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
3.3.  แผนงำนกำรศึกษำ/งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่อง
คอมพิวเตอร์   
ส าหรับ
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงานจ านวน 2 เครื่องๆละ
ราคา 17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จาน
วน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มี
หน่วยความจ า
แบบ Cache  Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจา
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บ

34,000 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

แบบ  ผด.2/1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 65 

 

ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จาน
วน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าป ีพ.ศ.2563 ณ วันที่
12 พฤษภาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 

 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 66 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
3.3  แผนงำนกำรศึกษำ/งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)
ราคา 4,300 บาท  คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(InkTank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสา
หรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาท ี(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อ

4,300 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

แบบ  ผด.2/1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 67 

 

นาท ี(ipm) 
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custo
m 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2563 ณวัน
ที ่12 พฤษภาคม 2 563)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 68 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
3.3  แผนงำนกำรศึกษำ/งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

10 เครื่องเลเซอร์ 
หรือ LED  
ขาวด า  ชนิด 
Network 
แบบที่ 1 
 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDขาวด า
ชนิดNetwork  แบบที ่1  จ านวน
2 เครื่อง ๆ ละ  ราคา 8,900 บาท 
       คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
       - มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า       
        ต่อนาที (ppm) 
      - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้ 
      - มีหน่วยความ
จา (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 128 MB 
      - มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่า จานวนไม่   
      น้อยกว่า 1 ช่อง 

17,800 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

แบบ  ผด.2/1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 69 

 

      - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)    
แบบ 10/100 Base-Tหรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi(IEEE 802.11b, g, n)ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ
Custom 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี พ.ศ.2563  ณ  
วันที่  12  พฤษภาคม 2563)              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 70 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
3.3  แผนงำนกำรศึกษำ/งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 จอแสดงภาพ ตู้จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ
ราคา 2,800 บาท   คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผล
ไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อย
กว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปีพ.ศ.2563 ณ วันที่
12 พฤษภาคม 2563) 

2,800 อบต.บ้านไร่  กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

แบบ  ผด.2/1 



  
       แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่   อ าเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูม ิ 71 

 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.3  แผนงำนกำรศึกษำ/งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ชุดกล้อง cctv เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกล้อง cctv 
จ านวน 3 ชุดๆ ละ25,150บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
1.เครื่องบันทึก   จ านวน  1 เครื่อง  
เทคโนโลยีภาพสามารถรองรับกล้อง
ได้ถึง 5 ระบบ , มีพอร์ต UHB 2  
พอร์ต , HDMI-1 มีพอร์ต VGA 1 
พอร์ต , มีพอร์ตแลนด์ 1 พอร์ต , มี
พอร์ตเสียงเข้า 1 พอร์ต มีพอร์ต
เสียงออก 1 พอร์ต  รองรับสัญญาณ
ภาพ  6 พอร์ต , รองรับฮาร์ดดิส  
10 TB ได ้1 ลูก ,รองรับความ
ละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5 ล้าน
พิกเซล , มีแอพพลิเคชั่นไว้ดูผ่านมือ
ถือได้  
2.กล้อง CCTV จ านวน  6  ตัว  
ขนาดเลนไม่น้อยกว่า 2.8  มลิ , 
แสดงผลวีดีโอเฟรมเรได้สูงถึง  30  

75,450 อบต.บ้านไร่ กอง
การศึกษา 

            

แบบ  ผด.2/1 
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ต่อนาที  ระยะอินฟาเรท  30  เมตร  
มีไมโครโฟนบันทึกเสียง  สามารถกัน
น้ าและฝุ่นละอองได้  สามารถรับ
ความละเอียดภาพกล้องได้ถึง 5  
ล้านพิกเซล      
3.ฮำร์ตดิส  จ านวน  1  เครื่อง 
ขนาดไม่น้อยกว่า  2 TB  
4.บำลัน   จ านวน  6   ตัว  
5.กล่องกันน้ ำ   จ านวน  6  กล่อง  
6. สำยน ำสัญญำณ   จ านวน  150  
เมตร  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดย
ประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.4  แผนงำนสำธำรณสุข  
ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่อง
คอมพิวเตอร์  
ส าหรับ
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ
17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.1GHz หรือดีกว่า
จ านวน 1หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ(Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วย
ความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ห
รือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด

17,000 อบต.บ้านไร่  กอง
สาธารณสุข 

            

แบบ  ผด.2/1 
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ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  
250 GB จ านวน  1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบ
บ10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปีพ.ศ.2563 ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3.1  แผนงำนเคหะและชุมชน  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

14 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับ
งานประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน  1 เครื่องๆ ละ   
ราคา  22,000  บาท 
คุณลักษณะ
พื้นฐาน                                   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ  

22,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง             

แบบ  ผด.2/1 
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(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง   
- มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB                                  
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไมน่้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุ
ไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย         
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 ห
รือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง                                
- มีช่องเชื่อมต่อ
แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย
(Network Interface) แบบ
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10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไมน่้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าป ีพ.ศ.2563 ณ 
วันที ่12 พฤษภาคม 2563) 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
4.ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร 
4.1.  แผนงำนสำธำรณสุข  

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องพ่น
หมอกควัน 

เครื่องพ่นหมอกควัน
จ านวน 1 เครื่องๆ
ละ  59,000  บาท  โดยมี
คุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้  
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อย
กว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
2) ถังบรรจุน้ าย าไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า 25 แรงมา้ 
หมายเหตุ :ใช้ส าหรับการก าจัดแมลง
และศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่า
เชื้อโรคหรือ การป้องกัน ก าจัด
แมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรคเช่น ยุง
แมลง  เป็นต้น (เกณฑ์ราคากลาง
และลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจ าเดือน ธันวาคม 2562)  

118,000 อบต.บ้านไร่  กอง
สาธารณสุ
ข 

            

 

 

แบบ  ผด.2/1 
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ 
 
5.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
5.1  แผนงำนเคหะและชุมชน   

ที ่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อชุุดโคมไฟ
พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ จ า น ว น
100 หลอด ๆ ละ 2,000 บาท โดย
มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะดั ง นี้   ชุ ด โ ค ม ไ ฟ
พลังงานแสงอาทิตย์  ก าลังวัตต์ไม่
น้อยกว่า  200  วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โดยประหยัด  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้                  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว
1657  ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556  เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

200,000 อบต.บ้านไร่ กองช่าง             

แบบ  ผด.2/1 
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ท้องถิ่น                                  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/ว
1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                  
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/
ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ                          
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)หน้าที่459 ล าดับ
ที ่12 

 

 


