
6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการจัดท าส่ือเพื่อประชาสัมพนัธแ์ละ  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดท า 150,000      ต าบลศาลายา ส านักงานปลัด

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่ือเพื่อประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เช่น การรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา

2 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภา  - ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภา 500,000      อบต.ศาลายา ส านักงานปลัด
ทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้การช าระภาษี  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม 100,000      อบต.ศาลายา กองคลัง
ตามที่กฎหมายก าหนด ใหค้วามรู้การช าระภาษ ีเช่น ค่าตอบแทนวทิยากร

ค่าอาหารเล้ียงผู้เข้าอบรม ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

4 โครงการเสริมสร่างพฒันาศักยภาพเพิ่ม  - ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศักยภาพเพิ่มองค์ความ 500,000      อบต.ศาลายา ส านักงานปลัด
องค์ความรู้ใหแ้ก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา รู้ใหก้ับผู้เข้าร่วมโครงการโดยการทศันศึกษานอก
อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง สถานที่ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหารเล้ียง
พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรม ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
5 โครงการประเมินความพงึพอใจของผู้รับ  - ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจ่ายเปน้ค่าจ้างองค์กรหรือ 20,000       อบต.ศาลายา ส านักงานปลัด

บริการของ อบต.ศาลายา สถาบนัที่เปน็กลางประเมินความพงึพอใจของผู้
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
เพื่อประกอบในการพจิารณาก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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 โครงการจัดหาเคร่ืองมือในการปฏบิติังาน ค่าวัสดุ

1) ค่าวสัดุส านักงาน 200,000      ส านักงาน ส านักงานปลัด
200,000      ส านักงาน กองคลัง

2) ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 5,000         ส านักงาน ส านักงานปลัด
3) ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 150,000      ส านักงาน ส านักงานปลัด

10,000       ส านักงาน กองคลัง
4) ค่าวสัดุก่อสร้าง 20,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
5) ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
6) ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000      ส านักงาน ส านักงานปลัด

60,000       ส านักงาน กองคลัง
7) ค่าวสัดุการเกษตร 100,000      ส านักงาน ส านักงานปลัด
8) ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
9) ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
10) ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 150,000      ส านักงาน ส านักงานปลัด

100,000      ส านักงาน กองคลัง
11) ค่าวสัดุอื่น 50,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
ค่าครภุณัฑ์
ครภุณัฑ์ส านักงาน
1) แทน่บรรยาย (โพเด่ียม) จ านวน 2 ตัว 40,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
2) โต๊ะหน้าขาวอเนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว 30,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
3) กระดานไวทบ์อร์ดสองหน้าพร้อมโครงล้อเล่ือน 10,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
จ านวน 2 ชุด
4) เก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 5 ตัว 20,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
จ านวน 1 ตัว 4,000         ส านักงาน กองคลัง
5) เก้าอี้เลกเชอร์ จ านวน 20 ตัว 60,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
6) เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18000 บทียีู 23,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง
7) โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 7,500         ส านักงาน ส านักงานปลัด
8) ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปดิ จ านวน 1 หลัง 5,000         ส านักงาน กองคลัง
ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
1) เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA
จ านวน 2 เคร่ือง 5,600         ส านักงาน ส านักงานปลัด
จ านวน 2 เคร่ือง 5,600         ส านักงาน กองคลัง
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบรหิารทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
7 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือในการ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือ 200,000      ส านักงาน ส านักงานปลัด

ปฏบิติังาน ซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 30,000       ส านักงาน กองคลัง
ศาลายาที่ช ารุดเสียหายใหค้งสภาพสามารถใช้งาน
ได้ เช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
เปน็ต้น 
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อม 400,000      ส านักงาน ส านักงานปลัด
แซม ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง 100,000      ส านักงาน กองคลัง
ครุภณัฑ์ เช่น ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล เปน็ต้น
ซ่ึงมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานยืนนานไม่ส้ินเปลือง หมดไป
หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภณัฑ์ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภยั ค่าติดต้ัง เปน็ต้น 
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.2 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการจัดหาเคร่ืองมือในการปฏบิติังาน ค่าครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ส านักงาน
1) เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 100,000      ส านักงาน ส านักงานปลัด
2) พดัลมติดผนัง จ านวน 10 ตัว 30,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
3) ตู้เหล็ก 2 บาน 16,500       ส านักงาน ส านักงานปลัด
ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
1) เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800VA 5,600         ส านักงาน ส านักงานปลัด
จ านวน 2 เคร่ือง
2) เคร่ืองพมิพ ์Muiltifunction ชนิดเลเซอร์ 17,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
หรือ LED สี จ านวน 1 เคร่ือง
3) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 44,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง
ครภุณัฑ์อ่ืน
1) สัญญาณกร่ิงหน้าประตู จ านวน 1 ชุด 10,000       ศพด. ส านักงานปลัด
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการจัดหาเคร่ืองมือในการปฏบิติังาน ค่าครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์อ่ืน
1) เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ตามโครงการ 500,000      หมู่ที่ 1 - 5 ส านักงานปลัด
สุขภาพดีทกุวยั ประกอบด้วย ต าบลศาลายา
1.เคร่ืองออกก าลังดังแขนและดันขา (2 ด้านกลาง
แจ้ง)
2.เคร่ืองออกก าลังกายขา (2 ด้านกลางแจ้ง)
3.ลู่เดินคู่กลางแจ้ง
4.ลู่เดินกึ่งสเต็ปกลางแจ้ง
5.อุปกรณ์จานหมุนบริหารไหล่และข้อมือ
6.เคร่ืองบริหารเหวีย่งข้อสะโพกคู่
7.ชุดบริหารบาร์โหนอเนกประสงค์
8.อุปกรณ์บริหารซิทอัพหน้าทอ้ง
9.เคร่ืองบริหารแขนขาแบบเบา
10.เคร่ืองบริหารกล้ามแขนแบบโหนตัวคู่
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการประชาคมทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าแผน  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 50,000       หมู่ที่ 1 - 5 ส านักงานปลัด

พฒันาทอ้งถิ่น ประชาคมทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ต าบลศาลายา
รับฟงัความคิดเหน็ของประชาชนในพื้นที่ต าบล
ศาลายา รวมถึงรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชน 
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอหาร เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 50,000       หมู่ที่ 1 - 5 ส านักงานปลัด
ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน เช่น ค่าจัด ต าบลศาลายา

เตรียมสถานที่ ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3 โครงการรณรงค์ใหไ้ปใช้สิทธิเ์ลือกต้ัง  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการรณรงค์ 40,000       หมู่ที่ 1 - 5 ส านักงานปลัด
ใหไ้ปใช้สิทธิเ์ลือกต้ัง เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ต าบลศาลายา
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร/อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการจัดหาเคร่ืองมือในการปฏบิติังาน ครภุณัฑ์การเกษตร

1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 590,000      ส านักงาน สาธารณสุขฯ
ขนาด 40 แรงม้า จ านวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้
1.เปน็รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ
2.ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ า
มีก าลังไม่น้อยกวา่ 40 แรงม้า ที่ความเร็วรอบ
ไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที
3.มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกวา่ 8 เกียร์ และเกียร์
ถอยหลังไม่น้อยกวา่ 2 เกียร์
4.ระบบพวงมาลัยเปน็แบบไฮดรอลิคหรือไฮโดรส
แตติค
5.ระบบเบรคเปน็แบบจานแช่ในน้ ามัน
6.แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด
2) เล่ือยตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดบาร์โซ่ จ านวน 1 เคร่ือง 15,000       ส านักงาน สาธารณสุขฯ
มีรายละเอียดดังนี้
1.เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
2.ขนาดใหญ่ 26.0 cc
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.5 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
3.สามารถปรับขนาดความยาวของก้านได้
750 mm และ 1500 mm 
4.ขนาดกระบอกลูกสูบ (cc) มาตรฐาน 26.0
5.แรงม้าสูงสุด (HP/RPM) 0.8/6,500
6.ระบบคาร์บเูรเตอร์ DIAPHRAGM TYPE
7.ขนาดถังน้ ามัน (ลิตร) 0.6
8.อัตราส่วนการผสมน้ ามัน 25 : 1
9.น้ าหนัก 5.5 กิโลกรัม
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.6 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการจัดหาเคร่ืองมือในการปฏบิติังาน ค่าวัสดุ

1) ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 100,000      ส านักงาน ส านักงานปลัด
2) ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 60,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
3) ค่าวสัดุอื่น 80,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
ค่าครภุณัฑ์
ครภุณัฑ์อ่ืน
1) สัญญาณไฟจุดตรวจสามเหล่ียม จ านวน 1 ชุด 20,000       ส านักงาน ส านักงานปลัด
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.7 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการจัดหาเคร่ืองมือในการปฏบิติังาน ค่าวัสดุ

1) ค่าวสัดุส านักงาน 20,000       ส านักงาน สาธารณสุขฯ
2) ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 5,000         ส านักงาน สาธารณสุขฯ
3) ค่าวสัดุก่อสร้าง 5,000         ส านักงาน สาธารณสุขฯ
4) ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000       ส านักงาน สาธารณสุขฯ
5) ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 800,000      ส านักงาน สาธารณสุขฯ
6) ค่าวสัดุการเกษตร 5,000         ส านักงาน สาธารณสุขฯ
7) ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000         ส านักงาน สาธารณสุขฯ
8) ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 60,000       ส านักงาน สาธารณสุขฯ
9) ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000       ส านักงาน สาธารณสุขฯ
10) ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 200,000      ส านักงาน สาธารณสุขฯ
11) ค่าวสัดุอื่น 500,000      ส านักงาน สาธารณสุขฯ

2 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือในการ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือ 60,000       ส านักงาน สาธารณสุขฯ
ปฏบิติังาน ซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลายาที่ช ารุดเสียหายใหค้งสภาพสามารถใช้
งานได้ เช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์
เคร่ืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยาน
ยนต์ เปน็ต้น
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.7 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 800,000      ส านักงาน สาธารณสุขฯ
ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงครุภณัฑ์ เช่น ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล
เปน็ต้น ซ่ึงมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนานไม่ส้ินเปลือง
หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภณัฑ์
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภยั ค่าติดต้ัง
เปน็ต้น  
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.8 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
1 โครงการจัดหาเคร่ืองมือในการปฏบิติังาน ค่าวัสดุ

1) ค่าวสัดุส านักงาน 40,000       ส านักงาน กองช่าง
2) ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 300,000      ส านักงาน กองช่าง
3) ค่าวสัดุก่อสร้าง 200,000      ส านักงาน กองช่าง
4) ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000       ส านักงาน กองช่าง
5) ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000       ส านักงาน กองช่าง
6) ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000         ส านักงาน กองช่าง
7) ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 40,000       ส านักงาน กองช่าง
8) ค่าวสัดุอื่น 5,000         ส านักงาน กองช่าง
ค่าครภุณัฑ์
ครภุณัฑ์ส านักงาน
1) เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 4,000         ส านักงาน กองช่าง
2) ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง 5,000         ส านักงาน กองช่าง
ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1) รถบรรทกุกระบะเททา้ย ขนาด 1 ตัน 1,200,000   ส านักงาน สาธารณสุขฯ
จ านวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้
1.เปน็รถบรรทกุกระบะแบบธรรมดา ขับเคล่ือน
2 ล้อ
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.8 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
2.ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี
3.มีน้ าหนักบรรทกุไม่ต่ ากวา่ 1 ตัน
4.ยกเททา้ยด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุม
ได้จากหอ้งโดยสาร
5.มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ
2) รถยนต์บรรทกุแบบเปดิข้างเททา้ยติดต้ังเครน 2,500,000   ส านักงาน กองช่าง
ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จ านวน 1 คัน 
รายละเอียดดังนี้
1.เปน็รถยนต์บรรทกุเททา้ยติดต้ังเครนไฮดรอลิค
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา้
2.เปน็รถบรรทกุชนิด 6 ล้อ
3.ระบบขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ
4 จังหวะ
4.ระบายความร้อนด้วยน้ า มีก าลังแรงม้าไม่น้อย
กวา่ 130 แรงม้า
5.ชุดกระบะบรรทกุสามารถ เปดิ - ปดิ ได้ทั้ง  
3 ด้าน และท าการยกเททา้ยได้ด้วยระบบ
ไฮดรอลิคพร้อมติดต้ังขาต้ังแบบไฮดรอลิค 4 ต้น
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.8 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.เครนสามารถยกได้ไม่น้อยกวา่ 4 ตัน
7.ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟา้เปน็แบบไฟเบอร์กลาส
สามารถทนกระแสไฟฟา้ได้
ได้จากหอ้งโดยสาร
ครภุณัฑ์ก่อสรา้ง
1) เคร่ืองอัดอากาศ (ปั้มลม) จ านวน 1 เคร่ือง 66,000       ส านักงาน กองช่าง
รายละเอียดดังนี้
1.เปน็เคร่ืองอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 2 คร้ัง/ชั้น
(Two-stage Compressor)/(Double stage)
ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 สูบ มีการ์ดปอ้งกันระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ติดต้ังบนถังนอนแบบอยู่
กับที่
2.มอเตอร์ไม่น้อยกวา่ 5.5 แรงม้า 380 โวลท์
3 เฟส
3.มี Magnetic Contactor with Overload
พร้อม under Voltage Protection
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.8 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
4.สามารถอัดอากาศใหม้ีความดันสูงสุดไม่
น้อยกวา่ 10 บาร์ (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
และอัตราการจ่ายอากาศ (Air Delivery) 300
ลิตรต่อนาท ี(10 ลูกบาศก์ฟตุต่อนาท/ีซีเอฟเอ็ม)
5.มีเกจ์วดัความดันลมภายในถึงขนาด 0-300
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (0-20บาร์)
6.ถังบรรจุอากาศท าด้วยเหล็กเหนียว มีความจุ
ไม่น้อยกวา่ 300 ลิตร (10 ลูกบาศก์ฟตุ)
7.มีล้ินนิรภยั (Safety Valve) เปดิ - ปดิ ลมอัด
จากถังและวาล์วถ่ายน้ าออกจากถัง
8.เคร่ืองอัดอากาศจะต้องมีหม้อกรองแบบแหง้
9.ได้มาตรฐาน ISO, DIN, JIS, มอก หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทยีบได้

2 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือในการ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือ 30,000       ส านักงาน กองช่าง
ปฏบิติังาน ซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลายาที่ช ารุดเสียหายใหค้งสภาพสามารถใช้
งานได้ เช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์
เคร่ืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วนกลาง 
รถจักรยานยนต์ เปน็ต้น
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.8 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ 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.
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 1,000,000   ส านักงาน กองช่าง
ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงครุภณัฑ์ เช่น ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล
เปน็ต้น ซ่ึงมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนานไม่ส้ินเปลือง
หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภณัฑ์
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภยั ค่าติดต้ัง
เปน็ต้น   
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