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บทน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง ระหว่างแผนและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732        
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงานโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่ านันน โดยให้จัดท า
แผนการด าเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป  

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) 

 แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทันงหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ิมเติม ท าให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึนน มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสินนปีมีความสะดวกยิ่งขึนน  

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. แสดงถึงความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนันน 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ

 

คิดเปน็รอ้ยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเปน็รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 25.00 5,100,000 13.25 กองช่าง

รวม 1 25.00 5,100,000 13.25

 6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 25.00 31,000,000          80.50 กองส่งเสริมฯ

 6.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1 25.00 1,600,000            4.15 กองการศึกษาฯ

รวม 2 50.00          32,600,000 84.65

 7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 25.00 809,000              2.10 กองช่าง

รวม 1 25.00 809,000             2.10

รวมทั้งสิ้น 4 100.00          38,509,000 100.00

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

บัญชสีรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที ่4)

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 บรหิารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

แบบ ผด.01

สรุป 2



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 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0089

สายบ้านนางแก้ว - บ้านป่าแก่บ่อหิน

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ระยะทาง 1.475 กิโลเมตร ตามแบบแปลนของ

อบจ.สตูล ก าหนด และแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับอปท.

         5,100,000 ต าบลน  าผุด

อ าเภอะงู

กองช่าง

รวม 1 โครงการ        5,100,000

1 โครงการจัดซื อที่ดินหรือจัดซื อที่ดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้าง

จัดซื อที่ดินหรือจัดซื อที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

เนื อที่รวมไม่น้อยกว่า 12 ไร่ เพื่อจัดตั งศูนย์

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ

คนพิการ และเยาวชน

       31,000,000 ในพื นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

รวม 1 โครงการ       31,000,000

1 โครงการป้องกันการพังทลายของดินสนาม

กีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้องกันการพังทลายของดิน

สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล

ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล ก าหนด

         1,600,000 สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 

อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ        1,600,000

บัญชรีายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที ่4)

งบประมาณล าดับที่

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

 6.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

 6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563

 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

3



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

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563

1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถชั่วคราวพร้อมรั ว

ลวดหนามและประตูเหล็กลานจอดรถ

ก่อสร้างโรงจอดรถชั่วคราวพร้อมรั วลวดหนาม

และประตูเหล็กลานจอดรถ ตามแบบแปลนที่ 

อบจ.สตูล ก าหนด

           809,000 โรงจอดรถชั่วคราว 

อบจ.สตูล

กองช่าง

รวม 1 โครงการ           809,000

หมายเหตุ         X          ยุทธศาสตร์

       X.X        โครงการ/กิจกรรม        

                               แสดงระยะเวลาเร่ิมตั งแต่ขอความเหน็ชอบด าเนินโครงการ /จัดซื อจัดจ้างพสัดุของโครงการ

                               ส าหรับโครงการด้านโครงสร้างพื นฐานเร่ิมตั งแต่ขอแต่งตั งคณะกรรมการก าหนดราคากลางส่งใหก้องพสัดุด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 บรหิารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภบิาล

7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน
จ านวนครุภัณฑ์

ที่ด าเนินการ

 

คิดเป็นร้อยละ

ของรายการครุภัณฑ์

ทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

  1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 33.33 86,400                              12.51
รวม 4 33.33                             86,400 12.51

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 8.33 350,000                            50.67

  1.2 แผนงานการศึกษา 1 8.33 44,800                              6.49

  1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 8.33 29,500                              4.27
รวม 3 25.00                            424,300 61.43

  3.1 แผนงานการศึกษา 1 8.33 32,000                              4.63
รวม 1 8.33                             32,000 4.63

  4.1 แผนงานการศึกษา 3 25.00 126,000                            18.24

รวม 3 25.00                            126,000 18.24

  5.1 แผนงานการศึกษา 1 8.33 22,000                              3.19
รวม 1 8.33                             22,000 3.19

รวมทั้งสิ้น 12 100.00                            690,700 100.00

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน

บัญชสีรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที่ 4)

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

สรุป 5



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 ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง จ ำนวน 8 ตู้ เพื่อใช้งำนประจ ำ

แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ต้ังรำคำตำมท้องตลำด

เนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ปี 2562

38,400 บ่อน้ ำพุร้อนทุ่งนุ้ย กองคลัง

2 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ ำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้งำนประจ ำ

ห้องฟิตเนส สนำมกีฬำ อบจ.สตูล   ต้ังรำคำตำมท้องตลำด

เนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ปี 2562

16,000 สนำมกีฬำ อบจ.สตูล   กองกำรศึกษำฯ

3 โซฟำรับแขก จัดซ้ือโซฟำรับแขก จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยโซฟำยำว 

1 ตัว โซฟำส้ัน 2 ตัว เพื่อใช้งำนประจ ำสนำมกีฬำ

มำตรฐำนแห่งที่ 2 อบจ.สตูล   ต้ังรำคำตำมท้องตลำด

เนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ปี 2562

17,000 สนำมกีฬำ

มำตรฐำนแห่งที่ 2 

อบจ.สตูล

กองกำรศึกษำฯ

4 โต๊ะอเนกประสงค์ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ จ ำนวน 6 ตัว เพื่อใช้งำนประจ ำ

สนำมกีฬำมำตรฐำนแห่งที่ 2 อบจ.สตูล 

ต้ังรำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี

ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ปี 2562

15,000 สนำมกีฬำ

มำตรฐำนแห่งที่ 2 

อบจ.สตูล

กองกำรศึกษำฯ

รวม 4 รายการ 86,400           

พ.ศ. 2564

    1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

บัญชรีายละเอียดครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที ่4)

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แบบ ผด.02/1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

1 ปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงห้อง

ประชุมศูนย์สำรสนเทศเพื่อ

กำรท่องเที่ยว

ปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุมศูนย์สำรสนเทศเพื่อ

กำรท่องเที่ยว จ ำนวน 1 ชุด ต้ังรำคำตำมท้องตลำด

เนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ปี 2562 ประกอบด้วย

1. ระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุม

2. ระบบเสียง

3. ไมโครโฟนห้องประชุม

350,000          ศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำร

ท่องเที่ยว

ส ำนักปลัดฯ

รวม 1 รายการ 350,000         

1 เคร่ืองขยำยเสียง

พร้อมล ำโพง

จัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงพร้อมล ำโพง จ ำนวน 2 ชุด เพื่อใช้

ในกำรจัดเรียนกำรสอนห้องเรียนดิจิตอลของโรงเรียนนิคม

พัฒนำผัง 6 ต้ังรำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิด

นี้ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ปี 2562 ประกอบด้วย

1. เคร่ืองขยำยเสียง ขนำด 150 W x 2 ที่ 8 โอห์ม

2. เคร่ืองขยำยเสียงมีช่องเสียบสัญญำณไมโครโฟน จ ำนวน

 6 ช่อง

3. ล ำโพงชนิด 2 ทำง มีดอกล ำโพงขนำด 10 นิ้ว จ ำนวน 2

 ตู้/ชุด

4. ล ำโพงมีก ำลังขยำยสูงสุด 200 W 

5. มีโต๊ะหรือชั้นส ำหรับวำงเคร่ืองเสียง

6. ติดต้ังพร้อมใช้งำน

44,800            โรงเรียนนิคมพัฒนำ

ผัง 6

กองกำรศึกษำฯ

(โรงเรียนนิคมพัฒนำ

ผัง 6)

รวม 1 รายการ 44,800           

2. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

พ.ศ. 2564
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

1 ชุดเคร่ืองเสียง จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงจ ำนวน 1 ชุด เพื่อใช้งำนประจ ำห้องฟิต

เนส สนำมกีฬำ อบจ.สตูล ต้ังรำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำก

ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ปี 2562 

ประกอบด้วย

1. เพำเวอร์มิกเซอร์ 4 ช่อง เสียบไมโครโฟน มี USB

2. ล ำโพงขนำดดอก 4 นิ้ว (2 ดอก ใน 1 ตู้) จ ำนวน 2 คู่

3. ไมโครโฟน แบบมีสำย 1 ตัว

4. อุปกรณ์ติดต้ัง (สำยล ำโพง, ขำต้ังล ำโพง, หัวแจ็คที่เก็บสำย)

5. ค่ำติดต้ังและเช็คอัพระบบ

29,500            สนำมกีฬำ อบจ.สตูล กองกำรศึกษำฯ

รวม 1 รายการ 29,500           

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ส ำหรับงำนส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน

 2 เคร่ือง เพื่อใช้ในกำรจัดเรียนกำรสอนห้องเรียนดิจิตอล

ของโรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 6 โดยมีคุณลักษณะและรำคำ

ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก ำหนด รำยละเอียดหรือตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรและจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหำดไทย

            32,000 โรงเรียนนิคมพัฒนำ

ผัง 6

กองกำรศึกษำฯ

(โรงเรียนนิคมพัฒนำ

ผัง 6)

รวม 1 รายการ 32,000           

    2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

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

พ.ศ. 2564
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 

2,500 ANSI Lumens จ ำนวน 2 เคร่ือง เพื่อใช้ในกำรจัด

เรียนกำรสอนห้องเรียนดิจิตอลของโรงเรียนนิคมพัฒนำผัง

 6 โดยมีคุณลักษณะและรำคำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ปี 2562

55,400            โรงเรียนนิคมพัฒนำ

ผัง 6

กองกำรศึกษำฯ

(โรงเรียนนิคมพัฒนำ

ผัง 6)

2 จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ จัดซ้ือจอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมุม 

120 นิ้ว จ ำนวน 2 จอ เพื่อใช้ในกำรจัดเรียนกำรสอน

ห้องเรียนดิจิตอลของโรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 6 โดยมี

คุณลักษณะและรำคำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ปี 

2562

            30,600 โรงเรียนนิคมพัฒนำ

ผัง 6

กองกำรศึกษำฯ

(โรงเรียนนิคมพัฒนำ

ผัง 6)

3 เคร่ืองฉำยภำพ 3 มิติ จัดซ้ือเคร่ืองฉำยภำพ 3 มิติ จ ำนวน 2 เคร่ือง เพื่อใช้ใน

กำรจัดเรียนกำรสอนห้องเรียนดิจิตอลของโรงเรียนนิคม

พัฒนำผัง 6 โดยมีคุณลักษณะและรำคำตำมบัญชีรำคำ

มำตรฐำนครุภัณฑ์ปี 2562

            40,000 โรงเรียนนิคมพัฒนำ

ผัง 6

กองกำรศึกษำฯ

(โรงเรียนนิคมพัฒนำ

ผัง 6)

รวม 3 รายการ 126,000         

4. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

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

พ.ศ. 2564
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2563

1 ถังขยะพลำสติก จัดซ้ือถังขยะพลำสติก จ ำนวน 10 ใบ 

ขนำด 240 ลิตร ฝำมีช่องเปิด เพื่อใช้งำนประจ ำสนำม

กีฬำมำตรฐำนแห่งที่ 2 อบจ.สตูล ต้ังรำคำตำมท้องตลำด

เนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ปี 2562

22,000            สนำมกีฬำ

มำตรฐำนแห่งที่ 2 

อบจ.สตูล

กองกำรศึกษำฯ

รวม 1 รายการ 22,000           

หมายเหตุ       X.            ประเภทครุภณัฑ์
      X.X          แผนงำน

                                     แสดงระยะเวลำเร่ิมต้ังแต่กำรขอควำมเหน็ชอบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพสัดุ

ลงชื่อ...................................................เจ้ำหน้ำที่ ลงชื่อ......................................................ผู้อ ำนวยกำรกองทีเ่สนอขอเพิม่แผน

     (.....................................................)       (.................................................)

ต ำแหน่ง  .................................................... ต ำแหน่ง  .........................................................

    5.1 แผนงานการศึกษา

5. ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั
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แผนงาน
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ

 

คิดเปน็รอ้ยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเปน็รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 100.00               470,000 100.00 ส านักปลัดฯ และ กองพสัดุฯ

รวม 2 100.00              470,000 100.00

(ไม่เป็นโครงการพัฒนาทีจ่ัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่บรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ อบจ.สตูล

บัญชรีายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที ่4)

ส าหรับ โครงการทีไ่ม่บรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) และไม่ใช้งบประมาณ

แบบ ผด.01

สรุป 11



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 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย

ลานจอดรถ อบจ.สตูล

ค่าปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย

ลานจอดรถ อบจ.สตูล ตามรายละเอียดที่ 

อบจ.สตูล ก าหนด

            250,000 ลานจอดรถ

อบจ.สตูล

ส านักปลัดฯ

2 ปรับปรุงห้องท างานกองพัสดุและทรัพย์สิน ค่าปรับปรุงห้องท างานกองพัสดุและ

ทรัพย์สิน ตามแบบแปลนที่ อบจ.สตูล

ก าหนด

            220,000 อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

รวม 2 โครงการ            470,000

หมายเหตุ         X          แผนงาน

       X.X        โครงการ/กิจกรรม        

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที ่4)

 แสดงระยะเวลาเร่ิมต้ังแต่ขอความเหน็ชอบด าเนินโครงการ/จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุของโครงการ

ส าหรับ โครงการทีไ่ม่บรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) 

หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2564

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

กองพัสดุและทรัพย์สิน

บัญชรีายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

ส านักปลัดฯ

พ.ศ. 2563

(ไม่เป็นโครงการพัฒนาทีจ่ัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด.02
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ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน
จ านวนครุภัณฑ์

ที่ด าเนินการ

 

คิดเป็นร้อยละ

ของรายการครุภัณฑ์

ทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 18.00 377,300                            24.81

  1.2 แผนงานการศึกษา 3 6.00 233,000                            15.32

  1.3 แผนงานอตุสหกรรมและการโยธา 3 6.00 31,800                              2.09

  1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 6.00 76,000                              5.00

รวม 18 36.00 718,100                           47.22

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 32.00 459,000                            30.19

  2.2 แผนงานการศึกษา 5 10.00 74,200                              4.88

  2.3 แผนงานอตุสหกรรมและการโยธา 3 6.00 44,200                              2.91

รวม 24 48.00 577,400                           37.97

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 2.00 30,000                              1.97

รวม 1 2.00 30,000                            1.97

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที่ 4)

บัญชสีรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส าหรับ ครุภัณฑ์ที่ไม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ไม่เป็นครุภัณฑ์ที่จัดท าบริการและกจิกรรมสาธารณะ)

สรุป 13



ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน
จ านวนครุภัณฑ์

ที่ด าเนินการ

 

คิดเป็นร้อยละ

ของรายการครุภัณฑ์

ทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

  4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 2 4.00 39500 2.60

  4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2.00 53000 3.49

รวม 3 6.00 92,500                            6.08

  5.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1 2.00 35,000                              2.30

  5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2.00 5,600                               0.37

รวม 2 4.00 40,600                            2.67

  6.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1 2.00 40,000                              2.63

รวม 1 2.00 40,000                            2.63

   7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2.00 22,000                              1.45

รวม 1 2.00 22,000                            1.45

รวมทั้งสิ้น 50 100.00 1,520,600 100.00

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

7. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

สรุป 14



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 เคร่ืองปรับอากาศ

แบบแขวน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter 

ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับติดต้ังที่ห้อง

ส านักปลัดฯ โดยมีคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

            55,400 อบจ.สตูล ส านักปลัดฯ

2 เคร่ืองปรับอากาศ

แบบติดผนัง

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter 

ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับติดต้ังที่หน้า

ห้องรองลัดฯ โดยมีคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

            36,400 อบจ.สตูล ส านักปลัดฯ

3 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 17 ตัว โดยมีคุณลักษณะ

ดังนี้ เก้าอี้หุ้มด้วยผ้าตาข่าย ขาเหล็ก ปรับระดับได้  

ต้ังราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

            49,300 อบจ.สตูล กองแผน

และงบประมาณ

4 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล (ขาว-ด า)

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว

 40 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและ

ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

          180,000 อบจ.สตูล กองแผน

และงบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที ่4)

(ไม่เป็นครุภัณฑ์ทีจ่ัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)
พ.ศ. 2564หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการ

ส าหรับ ครุภัณฑ์ทีไ่ม่บรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)

พ.ศ. 2563

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

บัญชรีายละเอียดครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1แบบ ผด.02/1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2564หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

5 ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบาน

เล่ือน

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเล่ือน 2 บาน แผ่นชั้น

ปรับระดับได้ จ านวน 3 ตู้ ต้ังราคาตามท้องตลาด

เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ปี 2562

            20,700 อบจ.สตูล กองแผน

และงบประมาณ

6 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว โดยมีคุณลักษณะ

ดังนี้ เก้าอี้หุ้มด้วยผ้าตาข่าย ขาเหล็ก ปรับระดับได้ 

ต้ังราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

              8,700 อบจ.สตูล กองคลัง

7 โทรศัพท์มือถือ จัดซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนที่ ขนาดหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 

32GB หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 5.45 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

 ต้ังราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้

ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

              3,500 อบจ.สตูล กองคลัง

8 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 2 ชุด โดยมี

คุณลักษณะดังนี้ โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60   ซ.ม. 

ยาว 120 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม. ท าด้วยไม้ มี 3 ล้ินชัก เก้าอี้หุ้ม

ด้วยผ้าตาข่าย มีพนักวางแขน ขาเหล็ก ปรับระดับได้

            19,800 อบจ.สตูล กองพัสดุ

และทรัพย์สิน

9 โทรศัพท์มือถือ จัดซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนที่ ขนาดหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 

32GB หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 5.45 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

 ต้ังราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

              3,500 อบจ.สตูล กองพัสดุ

และทรัพย์สิน

รวม 9 รายการ 377,300         
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2564หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะ

ดังนี้ เก้าอี้หุ้มด้วยผ้าตาข่าย ขาเหล็ก ปรับระดับได้ 

ต้ังราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

            29,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

2 ตู้เก็บเอกสารแบบรางเล่ือน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบรางเล่ือน จ านวน 1 ตู้ ต้ังราคา

ตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562 โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. 2 ตู้เด่ียว 1 ตู้คู่ ขนาดกว้าง 190 x ลึก 91 x สูง 198 

ซ.ม.

2. มือจับอลูมิเนียม

3. ฐานเล่ือนท าจากเหล็ก เล่ือนด้วยระบบล้อคู่ สามารถ

ปรับระดับความสูง-ต่ าได้ ตามระนาบพื้นที่ท างาน

4. รางรับน้ าหนักและรางล้อประคอง ท าจากเหล็ก

รูปตัว C

            84,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

3 เคร่ืองถ่ายเอกสาร

ระบบดิจิตอล

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว

 30 แผ่น/นาที จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้งานประจ า

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โดยมีคุณลักษณะและราคาตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

          120,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

(โรงเรียนนิคมพัฒนา

ผัง 6)

รวม 3 รายการ 233,000         

1 เคร่ืองพิมพ์ดีดภาษาไทย จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดภาษาไทย แคร่ยาว 18 นิ้ว  

จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์

ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

            14,500 อบจ.สตูล กองช่าง

    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2564หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

2 โทรศัพท์มือถือ จัดซ้ือโทรศัพท์มือถือ  ขนาดหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 

32GB หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 5.45 นิ้ว 

จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์

ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

              3,500 อบจ.สตูล กองช่าง

3 ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบาน

เล่ือน

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเล่ือน 2 บาน แผ่นชั้น

ปรับระดับได้ จ านวน 2 ตู้ ต้ังราคาตามท้องตลาด

เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ปี 2562

            13,800 อบจ.สตูล กองช่าง

รวม 3 รายการ 31,800           

1 รถเข็นแบบล้อจักรยาน จัดซ้ือรถเข็นแบบล้อจักรยาน จ านวน 1 คัน เพื่อใช้งาน

ประจ าสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล ต้ังราคา

ตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

              7,000 สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 

อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

2 โพเดียม จัดซ้ือโพเดียม แบบสเตนเลส ขนาด 48 x 48 x 116 ซ.ม.

 จ านวน 2 ชุด ชุดละ 2 ตัว เพื่อใช้งานประจ าสนามกีฬา 

อบจ.สตูล และสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 

อบจ.สตูล ต้ังราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์

ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

            50,000 สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 

อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

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

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2564หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

3 เก้าอี้พลาสติก จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก ขนาด 53 x 40 x 88 ซ.ม. จ านวน 

50 ตัว เพื่อใช้งานประจ าสนามกีฬา อบจ.สตูล และสนาม

กีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล ต้ังราคาตามท้องตลาด

เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ปี 2562

            19,000 สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 

อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

รวม 3 รายการ 76,000           

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 

เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

            17,000 อบจ.สตูล ส านักปลัดฯ

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In 

One ส าหรับงานส านักงาน

จัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานส านักงาน

 จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

            17,000 อบจ.สตูล ส านักปลัดฯ

2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

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

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2564หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED

ขาวด า

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวด า (18 หน้า/

นาที)  จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะและราคา

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย

              2,600 อบจ.สตูล ส านักปลัดฯ

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 

เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

            34,000 อบจ.สตูล กองกิจการสภา

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับงานส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

            16,000 อบจ.สตูล กองกิจการสภา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2564หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

6 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED

ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคา

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงมหาดไทย

            10,000 อบจ.สตูล กองกิจการสภา

7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงานจ านวน 6 

เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

          102,000 อบจ.สตูล กองแผน

และงบประมาณ

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย

            30,000 อบจ.สตูล กองแผน

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

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2564หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

9 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction

เลเซอร์หรือ LED ขาวด า

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED

ขาวด า จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคา

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงมหาดไทย

            20,000 อบจ.สตูล กองแผน

และงบประมาณ

10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 5 

เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

            85,000 อบจ.สตูล กองคลัง

11 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/

นาที) จ านวน 3 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย

              7,800 อบจ.สตูล กองคลัง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2564หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

12 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว

ด า จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย

            20,000 อบจ.สตูล กองคลัง

13 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 4 

เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

            68,000 อบจ.สตูล กองพัสดุ

และทรัพย์สิน

14 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาว

ด า จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย

            10,000 อบจ.สตูล กองพัสดุ

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

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2564หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

15 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED

ขาวด า

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/

นาที) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย

              2,600 อบจ.สตูล กองพัสดุ

และทรัพย์สิน

16 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 

เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

            17,000 อบจ.สตูล กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

รวม 16 รายการ 459,000         

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 

เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

            17,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

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

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2564หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ส าหรับงานประมวลผล

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

            22,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/

นาที)  จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย

              5,200 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

4 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED สี

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

            15,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ
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5 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED สี

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED  สี 

จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้งานประจ าโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง

 6 โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

            15,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

(โรงเรียนนิคมพัฒนา

ผัง 6)

รวม 5 รายการ 74,200           

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In 

One ส าหรับงานส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับงาน

ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคา

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย

            34,000 อบจ.สตูล กองช่าง

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/

นาที) จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะและราคาตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ก าหนด รายละเอียดหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย

              5,200 อบจ.สตูล กองช่าง

    2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 2 เคร่ือง

 โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด รายละเอียดหรือ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

              5,000 อบจ.สตูล กองช่าง

รวม 3 รายการ 44,200           

1 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 1 ชุด เพื่อใช้งาน

ประชาสัมพันธ์ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้ังราคาตาม

ท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562 โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 Megapixel

2. หน่วยความจ า SD/SDHC/SDXC

3. แบตเตอร่ี Lithium

            30,000 อบจ.สตูล กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

รวม 1 รายการ 30,000           

3. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 3 เคร่ือง โดยมี

คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 

2562

            28,500 อบจ.สตูล กองช่าง

2 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่ง พุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 

 โดยมีคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ปี 2562

            11,000 อบจ.สตูล กองช่าง

รวม 2 รายการ 39,500           

1 เคร่ืองอบผ้า จัดซ้ือเคร่ืองอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม 

จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้งานประจ าแหล่งท่องเที่ยว

บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย  ต้ังราคาตามท้องตลาดเนื่องจาก

ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ปี 2562

            53,000 อบจ.สตูล กองคลัง

รวม 1 รายการ 53,000           

4. ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

    4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เคร่ืองชั่งแบบดิจิตอล จัดซ้ือเคร่ืองชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 1,000 กิโลกรัม แท่น

ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 เมตร จ านวน 1 ตัว 

เนื่องจากภาชนะรองรับของเสียอันตรายต้องประกอบด้วย

 ภาชนะย่อยส าหรับรองรับของเสียอันตรายฯ ทั้ง 3 กลุ่ม 

คือ 1. กลุ่มถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร่ีแห้ง 2. กลุ่ม

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 

3. กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี ซ่ึงต้องมีความเหมาะสมกับ

ของเสียอันตรายแต่ละประเภท โดยเฉพาะกลุ่มหลอดไฟ

ฟลูออเรสเซนต์ที่มีความยาวต้ังแต่ 0.6-1.2 เมตร ดังนั้น

การต้ังขนาดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562 ที่มีขนาด 80 

x 80  ซ.ม. ไม่มีความเหมาะสมกับขนาดการใช้งานจริง ต้ัง

ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากคุณลักษณะต่างจากบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562

            35,000 อบจ.สตูล กองช่าง

รวม 1 รายการ 35,000           

1 เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้

งานประจ าแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย ต้ังราคาตาม

ท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562 โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. 220 โวลต์

2. ท่อดูด 2 นิ้ว

3. Power ไม่น้อย 0.55 Kw

              5,600 บ่อน้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย กองคลัง

รวม 1 รายการ 5,600             

5. ประเภทครภุณัฑ์การเกษตร

    5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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1 เคร่ืองตัดคอนกรีต จัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีต ขนาด 20 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 

ต้ังราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

            40,000 อบจ.สตูล กองช่าง

รวม 1 รายการ 40,000           

1 เคร่ืองตีเส้น จัดซ้ือเคร่ืองตีเส้น แบบโรยปูนชนิดน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 

เพื่อใช้งานประจ าสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล 

ต้ังราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562

            22,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

รวม 1 รายการ 22,000           

หมายเหตุ       X.            ประเภทครุภณัฑ์

      X.X          แผนงาน

                                      แสดงระยะเวลาเร่ิมต้ังแต่ขอความเหน็ชอบจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ

    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7. ประเภทครภุณัฑ์กีฬา

   7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

6. ประเภทครภุณัฑ์ก่อสรา้ง

30


	1ปกแผนดำเนินงาน 2563 ฉบับที่ 4
	2ประกาศ
	3สารบัญ 63เพิ่มเติมฉ4
	4บทนำแผนดำเนินงาน 2563เพิ่มเติมฉ4
	5สรุปโครงการ
	6โครงการตามแผนฯ
	7สรุปครุภัณฑ์ตามแผนฯ
	8ครุภัณฑ์ตามแผนฯ
	9สรุปโครงการนอกแผนฯ
	10โครงการนอกแผนฯ
	11สรุปครุภัณฑ์นอกแผนฯ
	12ครุภัณฑ์นอกแผนฯ

