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แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

ครุภัณฑ์  ส านักงาน

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานทีด่ าเนิน หน่วยงาน

ที่ โครงการ การ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โต๊ะพบัเอนกประสงค์  โต๊ะพบัเอนกประสงค์ จ านวน 3 ตัวๆละ1,795 บาท 5,385       อบต.สบเมย ส านักปลัด

มีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขาโต๊ะสามารถพับเก็บได้ 

มีปุม่ปรับระดับความสุงต่ า 2) ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 180 ซม. สูง 75 ซม.ลึก 60 ซม.

2 โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุดๆละ 8,500 บาท 8,500       อบต.สบเมย ส านักปลัด

มีคุณลักษณะดังนี้ 1) ท าด้วยไม้สัก

2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว

3) มีฐานรองโต๊ะหมู่

ครุภัณฑ์  การเกษตร

3 เคร่ืองพน่หมอกควัน เคร่ืองพน่หมอกควันจ านวน 1 เคร่ือง 59,000     อบต.สบเมย ส านักปลัด

มีคุณลักษณะดังนี้ 1) ปริมาณการฉดีพน่น้ ายา

ไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 2) ถังบรรจุน้ ายา

ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 3) ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานทีด่ าเนิน หน่วยงาน

ที่ โครงการ การ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ชุดจา่ยไฟและควบคุมไมล์ระบบ ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ระบบอนาล็อค  4,900       อบต.สบเมย ส านักปลัด

อนาล็อค จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 4,900 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นชุดควบคุมไมโครโฟน

ประชุมและแหล่งจ่ายไฟ

2) มีสวิตซ์ตัดการสนทนาส าหรับกดตัดการ

ท างานของชุดผู้ร่วมประชุม

3) มีล าโพงในตัวพร้อมทัง้วอลลุ่มปรับ

ระดับความดัง

4) มีช่องส าหรับต่อไมโครโฟนจากภายนอก 

1 ช่อง พร้อมทัง้วอลลุ่มปรับความดัง

5) มีช่องต่อสัญญาณจากภายนอก 1 ช่อง 

พร้อมทัง้วอลลุ่มปรับระดับความดัง

6) มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ช่อง โดยสามารถ

ต่อได้ไม่น้อยกว่า 30 จุด

7) มีสายสัญญาณพร้อมปล๊ักต่อแบบ DIN 

8 ขา ความยาวไมน่้อยกวา่ 10 เมตร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ครุภัณฑ์ ไฟฟา้และวิทยุ
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานทีด่ าเนิน หน่วยงาน

ที่ โครงการ การ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ชุดไมโครโฟนประธานระบบ ชุดไมโครโฟนประธานระบบอนาล็อค 3,700       อบต.สบเมย ส านักปลัด

อนาล็อค จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 3,700 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นชุดไมโครโฟน

ส าหรับประธานการประชุม 2) มีสวิตซ์ส าหรับ

 เปิด-ปิด การท างานของไมโครโฟน

3) มีสวิตซ์ส าหรับตัดการสนทนา ส าหรับกด
ตัดการท างานของชุดผู้ร่วมประชุม
4) ไมโครโฟนแบบคอนเด็นเซอร์ก้านไมโครโฟน
ยาวไม่น้อยกว่า 450 มม.
5) มีสายสัญญาณพร้อมปล๊ักต่อแบบ DIN 8
 ความยาวไม่น้อยกว่า 2.0o เมตร
6) มีล าโพงในตัวจะตัดการท างานโดยอัตโนมัติ
เมื่อเปิดไมค์ 7) ล าโพงภายในตัวขนาดไม่น้อย
กว่า 3 วัตต์ 8 โอห์ม

6 ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมระบบอนาล็อค 43,200     อบต.สบเมย ส านักปลัด

ระบบอนาล็อค จ านวน 12 เคร่ืองๆละ 3,600 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นชุดไมโครโฟนส า
ส าหรับผู้ร่วมประชุม 

2) ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ก้านไมค์
ยาวไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานทีด่ าเนิน หน่วยงาน

ที่ โครงการ การ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3) มีสวิทซ์ไมโครโฟนส าหรับการเปิด-ปิด 

การท างาน 4) มีล าโพงในตัวจะตัดการท างาน

อัตโนมัติเมื่อเปิดไมค์ 5) มีสายสัญญาณ
พร้อมปล๊ักต่อแบบ DIN 8 ความยาว
ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

7 ตู้ล าโพงเอนกประสงค์ จ านวน ตู้ล าโพงเอนกประสงค์ จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 7,800       อบต.สบเมย ส านักปลัด

 1 เคร่ืองๆละ 7,800 บาท 7,800 บาท มีคุณลักษณะดังนี้

1) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้วก าลังวัตต์ไม่น้อย

กว่า 400 วัตต์ 2) ไมค์ลอยแบบไร้สาระระบบ

VHF จ านวน 2 ตัว 3) มีช่องเสียบ USB/SD

CARD และเล่นเพลงได้ 4) มีช่องเสียง line

และ line out ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

5) ปรับแต่งเสียง ECHO ได้

ครุภัณฑ์   โรงงาน

8 เคร่ืองพน่ลมดับไฟป่า เคร่ืองพ่นลมดับไฟป่า จ านวน 3 เคร่ืองๆละ อบต.สบเมย ส านักปลัด

4,900 บาท มีคุณลักษณะดังนี้

1) เคร่ืองพ่นลมดับไฟป่าสะพายหลัง ชนิด
เคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ ความจไุมน้่อยกวา่ 26 ลิตร

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ครุภัณฑ์  คอมพวิเตอร์

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานทีด่ าเนิน หน่วยงาน

ที่ โครงการ การ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 คอมพวิเตอร์  คอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดงภาพ 17,000     อบต.สบเมย ส านักปลัด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 

17,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนาหลัก  (4 Core)

 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
  - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า 

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว่าจ านวน 1 หน่วย  

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

(Network interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเชื่อมต่อ(interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์

มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจ านวน 1 หน่วย

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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แผนงาน  การศึกษา

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานทีด่ าเนิน หน่วยงาน

ที่ โครงการ การ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิง จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 2,700 บาท 8,100       อบต.สบเมย ส านักปลัด

มีคุณลักษณะดังนี้

1) ชนิดเคมีแห้ง
2) มีประสิทธิภาพในการดับไฟ Class A
Class B Class C

3) ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.
4) ปริมาตร 15 ปอนด์

11 ตู้เหล็ก ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ๆละ 5,500 5,500       อบต.สบเมย ส านักปลัด

บาท  มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผ่นปรับระดับชั้น 3 ชั้น

3) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต

สาหกรรม (มอก.)

12 โต๊ะขา้ราชการระดับ 1-2 โต๊ะข้าราชการระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้จ านวน 13,200     อบต.สบเมย ส านักปลัด

4 ตัว มีคุณลัษณะดังนี้

1) เป็นโต๊ะท างานไม้ขาเหล็ก มีช่องเก็บบานเปิด

2) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาว 120 ซม.

สูง 75 ซม.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานทีด่ าเนิน หน่วยงาน

ที่ โครงการ การ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 พดัลมแบบติดผนัง พดัลมแบบติดผนังจ านวน 14 เคร่ืองๆละ 1,0900 15,260     อบต.สบเมย ส านักปลัด

มีคุณลักษณะดังนี้

เป็นพัดลมแบบติดผนัง หน้ากว้าง 16 นิ้ว
ปรับความแรงลมได้ 3 ระดับ

14 เคร่ืองกรองน้ า เคร่ืองกรองน้ าจ านวน 1 ตัวๆละ 3,100 บาท 3,100       อบต.สบเมย ส านักปลัด

มีคุณลักษณะดังนี้
1) เคร่ืองกรองน้ าด่ืมสแตนเลส
2) ระบบการกรองสารคาร์บอน และสารเรซิน
3) อัตราการกรองไม่น้อยกว่า 100 - 120 ลิตร
4) ท่อน้ าเข้า-ออก ไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว

แผนงาน  เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง
15 รถจกัรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน 56,000     อบต.สบเมย กองช่าง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) กรณีขนาดต่ ากว่าซีซีทีก่ าหนดไม่เกิน 5 ซีซี
หรือขนาดเกินกว่าซีซีทีก่ าหนดไม่เกิน 5 ซีซี
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีทีก่ าหนด
2) ราคาทีก่ าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3) การจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์  งานบ้านงานครัว

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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