
แผนการดาํเนินงาน
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสตลู
( 3)





เร่ือง หนา
บทนํา .............................................................................................………………………………………………………………………………………………………..…1

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3)..................................3

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3)............4

บัญชีสรุปรายละเอียดครุภัณฑ แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3)..........................................7

บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อบจ.สตูล (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3).................................................9

***************************************



1

บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และแผนการดําเนินงานประจําป เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลอง ระหวางแผนและงบประมาณ
รายจายประจําป

เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 ขอ 27

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 3)

แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม ทําใหแนวทางการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกยิ่งข้ึน

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจะมีการ

ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยไดจัดประชุมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และหัวหนาฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือบูรณาการ
ทํางานระหวางหนวยงานและกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยนํา
ขอมูลท่ีไดมาพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลพิจารณารางแผนการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอผูบริหาร
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ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล เพ่ือประกาศใช  และปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2. แสดงถึงความสอดคลองระหวางโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจายประจําป
3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ
4. เพ่ืองายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปนั้น



ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 36 22,625,000 78.38 กองชาง

รวม 4 36          22,625,000 78.38
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

   แผนงานการศึกษา 5 45           4,690,000 16.25 กองการศึกษาฯ

รวม 5 45           4,690,000 16.25
ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 18           1,550,000 5.37 สํานักปลัด,กองชาง

รวม 2 18           1,550,000 5.37
รวมท้ังสิ้น 11 100    28,865,000.00 100

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

(เพิ่มเติมฉบับท่ี 3)

แบบ ผด.01
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ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต
 สาย สต.ถ. 1-0013
บานทุงไหม - บานผัง 17
อําเภอละงู , อําเภอมะนัง

 ' ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.000 กม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 12,000 ตร.ม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-58-15.20
E 99-51-38.10
N 06-58-32.90
E 99-52-37.90

     8,846,000 อําเภอละงู , อําเภอมะนัง กองชาง

3.2 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
คอนกรีต สาย สต.ถ. 1-xxxx
บานทุงวิมาน - บานควนขัน
อําเภอเมืองสตูล

 ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.300 กม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,400 ตร.ม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-39-13.50
E 100-03-05.00
N 06-38-48.80
E 100-03-37.50

     4,997,000 อําเภอเมืองสตูล กองชาง

พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

(เพิ่มเติมฉบับท่ี 3)

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ. 2562หนวยงาน
ดําเนินการ

แบบ ผด.02
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ส.ค. ก.ย. 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. 2561
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562หนวยงาน

ดําเนินการ

3.3 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
คอนกรีต สาย สต.ถ. 1-xxxx บาน
บูเก็ตยามู - บานนาปริก อ.ควนโดน

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
 ระยะทาง 0.800 กม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,800.00 ตร.ม.
ตามแบบที่กําหนด

     2,277,000 อ.ควนโดน กองชาง

3.4 ซอมสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลท
คอนกรีต สาย สต.ถ. 1-0029 บานปา
ดังบูโละ - บานทุงวิมาน
ต.บานควน อ.เมือง

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ไหลทางขางละ
0.00-1.00 ม. ระยะทาง 1.382 กม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 11,056.00 ตร.ม.
ตามแบบที่กําหนด

     6,505,000 ต.บานควน อ.เมือง กองชาง

6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0

มีระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ชุด

       450,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6.2 กอสรางลานอเนกประสงค
พรอมคูระบายน้ํา โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง 6

กอสรางลานอเนกประสงค คสล. พรอมคู
ระบายน้ํา ไมนอยกวา 2,460 ตร.ม.
ตามแบบที่กําหนด

     2,320,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6.3 ปรับปรุงอาคารอนุบาล ปรับปรุงอาคารอนุบาล ประกอบดวย
- งานตอเติมหองเรียน
- งานระบบไฟฟา
- งานติดตั้งหลังคาพรอมรางน้ํา
ตามแบบที่กําหนด

     1,160,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

แผนงานการศึกษา
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ส.ค. ก.ย. 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. 2561
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2562หนวยงาน

ดําเนินการ

6.4 กอสรางลานสนามกีฬา
(สนามวอลเลยบอลชายหาดและ
สนามเปตอง)

กอสรางลานสนามกีฬา ประกอบดวย
- สนามกีฬาวอลเลยบอลชายหาด
- สนามกีฬาเปตอง
ตามแบบที่กําหนด

       630,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6.5 กอสรางทางเชื่อมระหวางอาคาร
หองสมุดและโรงยิม

'-กอสรางทางเชื่อมระหวางอาคารหองสมุดและ
โรงยิม พรอมหลังคา ความยาวไมนอยกวา 2.9 ม.
  ตามแบบที่กําหนด

       130,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

7.1 ปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล

 - ทาสีภายนอกอาคารสํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล
 - ทาสีร้ัว สํานักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล
 - ซอมแซมสวนประกอบและสวนอื่น ๆ ของ
อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล

       900,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.2 กอสรางที่จอดรถชั่วคราวขางสํานักงาน
 อบจ.สตูล

กอสรางที่จอดรถไดไมนอยกวา 24 คัน
พรอมปรับปรุงลานจอดรถ พื้นที่ไมนอยกวา
5,000 ตร.ม. ตามแบบที่กําหนด

       650,000 อบจ.สตูล กองชาง

หมายเหตุ x ยุทธศาสตร
                    x.x โครงการ/กิจกรรม

แสดงระยะเวลาเร่ิมตั้งแตการขอความเห็นชอบการจัดซ้ือจัดจางพัสดุของโครงการ สําหรับโครงการดานโครงสรางพื้นฐานเร่ิมตั้งแตขอแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางจัดสงใหกองพัสดุ

ดําเนินการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
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หนวยงาน/แผนงาน
จํานวนครุภัณฑ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของรายการครุภัณฑทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ครุภัณฑสํานักงาน
  แผนงานงานท่ัวไป 1 5 29,550 64.24
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 5 9,800 0.71
  แผนงานการศึกษา 4 19 125,000 9.11

รวม 6 29 134,800 9.82

  แผนงานงานท่ัวไป 1 5 5,600 0.41
รวม 1 5 5,600 0.41

ครุภัณฑกอสราง
  แผนงานการศึกษา 1 5 10,000 0.73

รวม 1 5 10,000 0.73

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 14 890,000 64.85
  แผนงานการศึกษา 3 14 150,700 10.98

รวม 6 29 1,040,700 75.83

บัญชีสรุปรายละเอียดครุภัณฑ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

(เพิ่มเติมฉบับท่ี 3)

ครุภัณฑการเกษตร

สรุป 7



หนวยงาน/แผนงาน
จํานวนครุภัณฑ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของรายการครุภัณฑทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 10 64,300 4.69

รวม 2 10 64,300 4.69
ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย
  แผนงานการศึกษา 1 5 13,000 0.95

รวม 1 5 13,000 0.95
ครุภัณฑงานบานงานครัว
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 5 48,000 3.50

รวม 1 5 48,000 3.50
ครุภัณฑสํารวจ
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 5 10,000 0.73

รวม 1 5 10,000 0.73
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 10 46,000 3.35

รวม 2 10 46,000 3.35
รวมท้ังส้ิน 21 100 1,372,400 100

สรุป 8



ส.ค. ก.ย. 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 โตะทํางานพรอมเกาอี้ โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด 29,550 อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

2 ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น
ชนิดบานเลื่อน

ตูเอกสารแบบ 2 ชั้น ชนิดบานเลื่อน
ขนาดกวางไมนอยกวา 40 ซม.
ยาวไมนอยกวา 118 ซม.
สูงไมนอยกวา 88 ซม. จํานวน 2 ตู

           9,800 อบจ.สตูล กองชาง

3 กระดานไวทบอรด กระดานไวทบอรดพรอมอุปกรณติดตั้ง
จํานวน 8 ชุด

60,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

4 ชั้นวางรองเทา 30 ชอง ชั้นวางรองเทา 30 ชอง
ขนาด 150*30*90 ซม. จํานวน 5 ชุด

24,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

5 ตูล็อกเกอร 18 ชอง ตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 3 ชุด 24,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6 เคร่ืองปรับอากาศ
ขนาด 12000 BTU

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU
จํานวน 1 เคร่ือง

17,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

   1.3 แผนงานการศึกษา

   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

(เพิ่มเติมฉบับท่ี 3)

สถานที่ดําเนินการที่

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

1 เคร่ืองสูบน้ําแบบมอเตอร
ไฟฟา

เคร่ืองสูบน้ําแบบมอเตอรไฟฟา 220 v. ทอดูด 2 นิ้ว
Power ไมนอยกวา 0.55 KW จํานวน 1 เคร่ือง

5,600 บอน้ําพุรอนทุงนุย กองคลัง

1 ประตูมวน ประตูมวนพรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 10,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

1 ระบบเสียงตามสาย ภายใน
อาคาร

คาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ภายในอาคารสํานักงาน
อบจ.สตูล จํานวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง ประกอบดวย
  1. เคร่ืองขยายเสียงแบบเลือกโซน
6 โซน 350 W 1 เคร่ือง
  2. เคร่ืองตั้งเวลาเลนอัตโนมัติ 1 เคร่ือง
  3. ไมโครโฟนประกาศแบบเลือกโซน 1 ตัว
  4. เคร่ืองปรับแตงเสียง 1 เคร่ือง
  5. เคร่ืองรับวิทยุ 1 เคร่ือง
  6. เคร่ืองเลนบูลเลย 1 เคร่ือง

130,000 อบจ.สตูล สํานักปลัด

2. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

3. ประเภทครุภัณฑกอสราง

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

   3.1 แผนงานการศึกษา

4. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
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ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่ดําเนินการที่ ครุภัณฑ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

2 ระบบเคร่ืองเสียง คาปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียง หองประชุมองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ชั้น 2 พรอมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
  1. เคร่ืองควบคุมและจายไฟฟาชุดไมโครโฟนประชุม
1 เคร่ือง
  2. ไมโครโฟนประชุมสําหรับประธาน 1 ตัว
  3. ไมโครโฟนประชุมสําหรับผูรวมประชุม 36 ตัว
  4. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ชอง 1 เคร่ือง
  5. เคร่ืองปรับแตงเสียงดิจิตอลจํานวน 1 เคร่ือง
  6. เคร่ืองขยายเสียง 3 เคร่ือง
  7. เคร่ืองเลนบูลเลย 1 เคร่ือง
  8. เคร่ืองบันทึกเสียง แบบ USB 1 เคร่ือง
  9. ไมโครโฟนไรสาย แบบมือถือคู 1 ชุด
  10. ลําโพง 2 ทิศทาง 5 นิ้วแบบติดผนัง 4 ตัว
  11. ลําโพงเสียงต่ํา 2 ตัว
  12. ตู 16 U พรอมอุปกรณ 2 ตู

690,000 อบจ.สตูล สํานักปลัด

3 เคร่ืองเสียงประจํารถ เคร่ืองเสียงประจํารถประชาสัมพันธ พรอมติดตั้ง
-เคร่ืองเลนซีดี
-แอมป
-ลําโพง 4 ตัว

70,000 รถประชาสัมพันธ สํานักปลัด

4 เคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง

เคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง
พรอมไมคลอย จํานวน 1 ชุด

12,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

   4.2 แผนงานการศึกษา
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ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่ดําเนินการที่ ครุภัณฑ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

5 พัดลมติดผนัง ใบพัด 16 นิ้ว พัดลมติดผนัง ใบพัด 16 นิ้ว
พรอมอุปกรณติดตั้ง  จํานวน 32 ตัว

59,200 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6 โทรทัศนสี LED Smart TV โทรทัศนสี LED Smart TV ขนาด 55 นิ้ว
จํานวน 3 เคร่ือง

79,500 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

1 กลองบันทึกวีดีโอ กลองบันทึกวีดีโอ  ระบบดิจิตอล , ซูมภาพแบบ
Optical 10X และแบบ Digital 120X จํานวน 1 ตัว

45,000 อบจ.สตูล กองกิจการสภา

2 กลองถายภาพระบบดิจิตอล กลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ลาน
พิกเซล จํานวน 1 ตัว

19,300 อบจ.สตูล กองกิจการสภา

1 เตียงพยาบาล เตียงพยาบาลพรอมที่นอน จํานวน 1 ชุด 13,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

1 เคร่ืองซักผาอัตโนมัติ เคร่ืองซักผาอัตโนมัติ ขนาดไมนอยกวา 20 กิโลกรัม
จํานวน 1 เคร่ือง

48,000 บอน้ําพุรอนทุงนุย กองคลัง

6. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

   6.1 แผนงานการศึกษา

5. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

7. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่ดําเนินการที่ ครุภัณฑ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

1 เคร่ืองวัดระยะดิจิตอล
แบบเลเซอร

เคร่ืองวัดระยะดิจิตอลแบบเลเซอร วัดระยะไดไมนอย
กวา 50 ม. มาตรฐาน IP 54 ความแมนยํา ± 1.5 มม.
จํานวน 2 เคร่ือง

10,000 อบจ.สตูล กองชาง

1 เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2

เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง

30,000 อบจ.สตูล กองชาง

2 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 เคร่ือง

16,000 อบจ.สตูล กองชาง

หมายเหตุ       X. ประเภทครุภัณฑ

      X.X แผนงาน

                               แสดงระยะเวลาเร่ิมตั้งแตการขอความเห็นชอบการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ

9. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

   9.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

   8.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8. ประเภทครุภัณฑสํารวจ
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