
งานบริหารงานทัว่ไป
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จดัซ้ือโต๊ะท ำงำนส ำหรับ

ผู้บริหำร และเกำ้อี้ส ำหรับ
ผู้บริหำร จ ำนวน 1 ชุด

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำจดัซ้ือโต๊ะท ำงำนส ำหรับผู้บริหำร 
และเกำ้อี้ส ำหรับผู้บริหำร จ ำนวน 1 ชุด  จดัหำตำม
เกณฑ์รำคำท้องตลำด เนือ่งจำกไม่ปรำกฏในบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนักงบประมำณ

38,500 อบต.ช่องด่ำน ส ำนักปลัด

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 จัดซ้ือชุดโต๊ะ เก้ำอี้ ส ำหรับเด็ก

นักเรียนศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้น
หนองหวำ้ จ ำนวน 5 ชุด และ
ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้น
ช่องด่ำน  จ ำนวน 7 ชุด 

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือชุดโต๊ะ เก้ำอี้ ส ำหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นหนองหวำ้
จ ำนวน 5 ชุด ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นช่อง
ด่ำน จ ำนวน 7 ชุด รวม 12 ชุด

60,000 อบต.ช่องด่ำน ส ำนักปลัด

3 จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน แบบมีล้ินชัก 
จ ำนวน 1 ตัว

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน แบบมีล้ินชัก
 จ ำนวน 1 ตัว ส ำหรับครู ศพด.บำ้นหนองหวำ้
 จัดหำตำมเกณฑ์รำคำทอ้งตลำด เนื่องจำกไม่
ปรำกฎในบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์

5,000 อบต.ช่องด่ำน ส ำนักปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

บญัชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                              (ผด.03)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน  อ าเภอบอ่พลอย  จังหวดักาญจนบรุี
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนงานการศึกษา

ที่



4 จัดซ้ือเก้ำอี้ท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือ  เก้ำอี้ ส ำนักงำน มี
พนักพงิ มีที่พกัแขน ล้อเล่ือน จ ำนวน 1 ตัวๆ
ละ 3,800 บำท ส ำหรับครู ศพด.บำ้นหนอง
หวำ้ จัดหำตำมเกณฑ์รำคำทอ้งตลำด

3,800 อบต.ช่องด่ำน ส ำนักปลัด

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ

งำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 
นิ้ว จ ำนวน 1 ชุด

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน *(จอแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

22,000 อบต.ช่องด่ำน ส ำนักปลัด

งานบริหารงานคลัง
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 ค่ำจดัซ้ือโต๊ะพบัหน้ำเมลำนีน 

(สีขำว)โครงขำเหล็ก พบัได้ ชุบ
โครเมียม จ ำนวน 2 ตัว

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำจดัซ้ือโต๊ะพบัหน้ำเมลำนีน (สีขำว)
โครงขำเหล็ก พบัได้ ชุบโครเมียม จ ำนวน 2 ตัวๆ
ละ2,800 บำท จดัหำตำมเกณฑ์รำคำท้องตลำด 
เนือ่งจำกไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
ส ำนักงบประมำณ

5,600 อบต.ช่องด่ำน กองคลัง

งานบริหารงานคลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2565

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภัณฑ์
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564

แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ

 LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที)  
จ ำนวน 1 เคร่ือง

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขำวด ำ (18 หนำ้/นำท)ี จ ำนวน 1 เคร่ือง 
โดยมคุีณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม

2,600 อบต.ช่องด่ำน กองคลัง

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่
2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 นิ้ว)จ ำนวน 1 เคร่ือง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ
 19 นิ้ว)จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆละ 30,000 บำท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

30,000 อบต.ช่องด่ำน กองช่ำง

8 จดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก
พร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จ ำนวน 1 เคร่ือง ๆ
ละ 4,300 บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำนตำม
ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

30,000 อบต.ช่องด่ำน กองช่ำง

รายละเอียดของครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ งบประมาณ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ที่
สถานที่

ด าเนินการ


