
6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.3  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการ office cleaning เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 10,000      ส านักปลัด

day โครงการ office cleaning day
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.3  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดท าวารสารเผย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ 70,000      ส านักปลัด

แพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ข้อมูลข่าวสารของ อบต. การจัด
ท าวารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์หรือภารกิจอ่ืนท่ีเก่ียว
ข้องตามอ านาจหน้าท่ี
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.3  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 150,000     ส านักปลัด

ภาพและศึกษาดูงานของคณะ โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนัก และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
งานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า สมาชิกอบต. พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.3  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส ารวจท่ีสาธารณะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครง 20,000      ส านักปลัด

ในต าบลหนองหงส์ การส ารวจท่ีสาธารณะในต าบล
หนองหงส์ การออกหนังสือส าคัญ
ท่ีหลวงและหรือภารกิจอ่ืนใดท่ี
เก่ียวเน่ือง
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.3  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนองค์การบริหารส่วน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การ 20,000      ส านักปลัด

ต าบลนาหลวงเสน บริหารส่วนต าบลนาหลวงเสนตาม
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซ้ือการจ้างของ อปท. ระดับ
อ าเภอ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.3  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ อบต.พบประชาชน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบต. 30,000      ม.1 - 14 ส านักปลัด

พบประชาชน ในการจัดท าแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ินและเวที
แสดงความคิดเห็นต่างๆ ฯลฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.3  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 50,000      ส านักปลัด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล กรณีการเลือกต้ังท่ัวไปหรือ
กรณีทดแทนต าแหน่งว่าง
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.4  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดท าภาษี 300,000     กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สิน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.4  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการประชาสัมพันธ์ภาษี เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการประชาสัม- 50,000      กองคลัง

พันธ์ภาษี

72

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ตู้เหล็ก 2 บาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ 15 ตู้ ส านักปลัด

เอกสาร ชนิด 2 บาน โดยมีราย
ละเอียด
-บริหารงานท่ัวไป  6 ตู้ 33,000      
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ 5,500        
ระงับอัคคีภัย  1 ตู้
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ 5,500        
ศึกษา  1 ตู้
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประ 5,500        
ถมศึกษา 1 ตู้
-งานส่งเสริมการเกษตร  1 ตู้ 5,500        
-บริหารงานคลัง  5 ตู้ 27,500      กองคลัง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 15,800      2 ตู้ ส านักปลัด

4 ล้ินชัก 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ตู้เหล็กบานเลือนกระจก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบาน 10 ตู้ ส านักปลัด

เลือนกระจก 
-บริหารงานท่ัวไป  6 ตู้ 33,000      
-งานบริหารท่ัวไปเกียวกับการศึกษา 5,500        
ศึกษา  1 ตู้
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประ 5,500        
ถมศึกษา 1 ตู้
-บริหารงานคลัง  2 ตู้ 11,000      กองคลัง
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โต๊ะประชุม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม 60,000      30 ตัว ส านักปลัด
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพร้อม 60,000      4 ชุด ส านักปลัด

เก้าอ้ีผู้บริหาร
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เก้าอ้ีประชุม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีประชุม 40,000      40 ตัว ส านักปลัด
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6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง 200,000     1 ชุด ส านักปลัด

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่าย 14,000      1 กล้อง ส านักปลัด

ดิจิตอล ส าหรับงานส านักงาน ภาพน่ิงระบบดิจิตอล ส าหรับ
งานส านักงาน
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6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18 เคร่ืองส ารองไฟ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง 2,800        1 เคร่ือง ส านักปลัด

ส ารองไฟ
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6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง 22,000      1 เคร่ือง ส านักปลัด

ประมวลผล แบบท่ี 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล
แบบท่ี 1 คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จ านวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือดีกว่าดังน้ี
1 มีหน่วยความจ าแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2MB
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืน
ฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมี
หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน
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6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 มีหน่วยความจ าแบบ Cache
Memoryขนาดไม่น้อยกว่า6 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
-มีหน่วยแสดงผลเพ่ือแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือดีกว่าดังน้ี
1เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยก
จากแผนวงจรหลักท่ีมีหน่วยความ
จ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2มีหน่วยแสดงผลเพ่ือแสดงภาพ
ติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing
Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ า
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6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิด
DDR3หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)
ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
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6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1
หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่าจ านวน
1 หน่วย
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเคร่ือข่าย
(Network Interface)แบบ 10/
100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวน 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 :1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
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6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 7,700        1 เคร่ือง ส านักปลัด

แบบฉีดหมึก (Inkjet) คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล
แบบท่ี 2 คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ
เป็น Printer,Copier,Scanner
และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก 
(Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ
1,200 x 4,800 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ไม่น้อยกว่า33หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 15ภาพต่อนาที(ppm)
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6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่
น้อยกว่า 15หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 10ภาพต่อนาที(ppm)
-สามารถสแกนเอกสารขนาดA4
(ขาวด า-สี)ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูง
สุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายส าเนาได้สูงสุดไม่
น้อยกว่า 99 ส าเนา
-สามารถย่อและขยายได้25ถึง
400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเคร่ือข่าย
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6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(Netrork Interface) แบบ10/
100Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเคร่ือข่ายไร้
สาย(Wi-Fi) ได้
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,
Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 11,000      2 ชุด ส านักปลัด

ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2 ชุดใช้ใน
ส านักงาน
(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย)
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22 ตู้หัวฉีดน้ าดับเพลิงชนิดด้าม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้หัวฉีดน้ า 30,000      1 เคร่ือง ส านักปลัด

ปืน ดับเพลิงชนิดด้ามปืนมีคันโยกเปิด-
ปิดปรับระดับน้ าได้ 3ระดับ
จ านวน 1 เคร่ือง
(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย)
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
23 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง 16,000      1 เคร่ือง ส านักปลัด

งานส านักงาน คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืน
ฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จ านวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิด
DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า  4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard
Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยว่า 120 GB
จ านวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน
1 หน่วย
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเคร่ือข่าย
(Network Interface) แบบ10/
100/100 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง 3,300        1 เคร่ือง ส านักปลัด

พิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวด า คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 600x600dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
-หน่วยความจ า(Memory)ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเช่ือมต่อ(Interface)แบบ
Parallel หรือ USB 2.0หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,
Legal และ Custom โดยมีถาด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150
แผ่น
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส า 5,800        1 เคร่ือง ส านักปลัด

รองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
1 kVA (600 Watts)
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที
-งาน
-งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ
ศึกษา จ านวน 1 เคร่ือง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26 โต๊ะหมู่บูชา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 8,500        ส านักปลัด

จ านวน 1 ชุด รายละเอียด
1 ท าด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะ

หมู่บูชาขนาด 9 น้ิว
2 มีฐานรองโต๊ะหมู่
3 มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ช้ิน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
27 พัดลมอุตสาหกรรม เพ่ือจ่ายเป็นจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม 3,500        ส านักปลัด

จ านวน 1 ตัว รายละเอียด
1 ใบพัดขนาด 25 น้ิว
2 ปรับแสงลมได้ 3 ระดับ
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28 ตู้ช้ันวางรองเท้า เพ่ือจ่ายเป็นจัดซ้ือช้ันวางรองเท้า 10,000      ศพด.บ้าน ส านักปลัด

ขนาดไม่น้อยกว่า 67x30ซม.สูง นาป่า
60 ซม. จ านวน 10 ตู้ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
29 โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอ้ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะเขียนหนังสือ 45,000      ศพด.บ้าน ส านักปลัด

พร้อมเก้าอ้ี ขนาด 60x120 ซม. นาป่า
สูง50 ซม. พร้อมเก้าอ้ี 6 ตัว
จ านวน 9 ชุด 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30 เคร่ืองเล่น ดีวีดี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ัอเคร่ืองเล่น ดีวีดี 3,000        ศพด.บ้าน ส านักปลัด

รายละเอียด เป็นเคร่ืองเล่นดีวีดี นาป่า
รองรับ USB มีช่องต่อไมโครโฟน ศพด.นาเกิด

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ผล
จ านวน 2 เคร่ือง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31 คูลเลอร์ใส่น้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคูลเลอร์ใส่น้ า 2,000        ศพด.นาเกิด ส านักปลัด

รายละเอียด ขนาดเส้นผ่าศูนย์ ผล
กลางไม่น้อยกว่า 32 ซม. สูง 44
ซม.บรรจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 25ลิตร
ผลิตจากวัสดุไม่เป็นสนิม มีฝาปิด
จ านวน 1 ถัง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
32 เคร่ืองกรองน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า 10,000      ศพด.นาเกิด ส านักปลัด

รายละเอียด สามารถกรองกล่ิน ผล
สี คลอรีน Resin Filter กรองหิน ศพด.บ้าน
ปูน ปรับสภาพน้ า ความละเอียด ควนไม้แดง
การกรองมากกว่าหรือเท่ากับ
0.0001 ไมครอน สามารถก าจัด
ไวรัส แบคทีเรีย โลหะหนัก สาร
เคมี มีระบบ Pqst carton Filter
ปรับรสชาติน้ า จ านวน 2 เคร่ือง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
33 ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น รายละ 18,800      ศพด.นาป่า ส านักปลัด

เอียด ขนาดบรรจุ 7 คิวบิกฟุต ศพด.บ้าน
ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ควนไม้แดง
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ
เทศไทย(ตามประกาศเกณฑ์มาตร
ฐานครุภัณฑ์)
จ านวน 2 ตู้
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6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเมือง การบริหาร
6.5  แนวทางการพัฒนา การจัดหาวัสดุและการจัดหาด้านครุภัณฑ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
36 เคร่ืองสูบน้ าบาดาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองสูบน้ าบาดาล 280,000     ส านักปลัด

รายละเอียด เป็นเคร่ืองสูบน้ า
Submersiber Pumps ขนาด 2
แรงม้า จ านวน 7 เคร่ือง
-ระบบประปาหมู่ท่ี 3
-ระบบประปาหมู่ท่ี 8
-ระบบประปาหมู่ท่ี 9
-ระบบประปาหมู่ท่ี 10
-ระบบประปาหมู่ท่ี 12
-ระบบประปาหมู่ท่ี 13
-ระบบประปาหมู่ท่ี 14
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