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แผนการด าเนินงาน ประจ าป ีพ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี
-------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 

1.1 บทน า 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ,ข้อ 27 ก ำหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนห้ำปี และแผนกำรด ำเนินงำน ส ำหรับแผนกำรด ำเนินงำน
นั้น มีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น  แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเอกสำรที่ระบุ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณนั้น ท ำให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนใน

ปีงบประมำณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำรประสำนและ
บูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ  ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำร
ด ำเนนิงำน จะท ำให้กำรตดิตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมคีวำมสะดวกมำกขึ้นอกีด้วย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน 
1. เพื่อแสดงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด ำเนนิกำรจริง ใน

ปีงบประมำณนั้น ในพืน้ที่ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. เพื่อใช้เป็นเอกสำรส ำคัญในกำรตดิต่อประสำนงำนกับหนว่ยงำนอื่น ให้มคีวำมสะดวกและ

ชัดเจนในกำรด ำเนนิกำรต่ำง ๆ 

3. เพื่อเป็นกำรแปลงแผนพัฒนำ 5 ปี ไปสู่แผนกำรด ำเนินงำน ให้มคีวำมสอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ 

 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

จำกระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ,ข้อ 27 ได้ก ำหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวบรวม

แผนงำน /โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
รัฐวิสำหกิจและหนว่ยงำนอื่น ๆ ที่ตอ้งกำรด ำเนินกำรในพืน้ที่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท ำร่ำง
แผนกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำ แผนงำน/โครงกำร จำกแผนงำน/โครงกำร ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหนว่ยงำนตำ่ง ๆ 

3) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  น ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอต่อ 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้ควำมเห็นชอบ 
4) เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้ว  ให้ประกำศเป็นแผนกำร

ด ำเนินงำน โดยให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้

ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนกำรด ำเนนิงำนต้องจัดท ำให้เสร็จภำยในเดือนธันวำคมของปีงบประมำณ นั้น ๆ หรือภำยใน

สำมสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมำณด ำเนินกำรหรือได้รับแจ้งแผนงำน /โครงกำรจำกหน่วยรำชกำร

ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรอืหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพืน้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ในปีงบประมำณนั้น เพื่อให้ด ำเนินโครงกำรได้ในปีงบประมำณนั้น 

อ ำนำจในกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมวรรคหนึ่งเป็นอ ำนำจของผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

ในกรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อ ำนำจกำรขยำยเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเป็น

อ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

“ การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน ” 
 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนกำรด ำเนินงำน เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อควบคุม

กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำร

ด ำเนนิงำน และกำรประเมนิผล ดังนัน้แผนกำรด ำเนินงำนจงึมีแนวทำงในกำรจัดท ำ ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมำจำกแผนพัฒนำ และมีลักษณะเป็นแผนด ำเนินกำร (Action plan) 

2. จัดท ำหลังจำกที่ได้มกีำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแลว้ 

3. แสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำที่ชัดเจน และแสดงถึงกำร

ด ำเนนิงำนจรงิ 

4. เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำด ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม ที่จะมีกำร

ด ำเนินกำรจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงกำร/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งนั้นเองและโครงกำร/กิจกรรมที่หน่วยงำนอื่นจะเข้ำมำด ำเนินกำรในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่ำวอำจ

ตรวจสอบได้จำกหน่วยงำนในพื้นที่ และตรวจสอบจำกแผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำจังหวัด/อ ำเภอ หรือ

กิ่งอ ำเภอแบบบูรณำกำร 

ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น จัดท ำรำ่งแผนกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจัด

หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่นก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตรก์ำร

พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 

ส่วนที่ 2 บัญชสีรุปโครงกำร/กิจกรรมเพื่อประกำศใช้ กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
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ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 

1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น น ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร

ท้องถิ่นเพื่อประกำศใช้ กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำประกำศของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนกำรด ำเนินงำนของ (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/ เมืองพัทยำ /

เทศบำล/ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี) ประจ ำปี 2564 เพื่อปิดประกำศโดยเปิดเผยใหส้ำธำรณะชนได้

ทรำบ และสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท ำใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน โดยใช้แผนกำรด ำเนินงำน 

เป็นเครื่องมอืในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงำนโครงกำรพัฒนำ ตรงตำมควำมต้องกำรและ

ตอบสนองปัญหำของท้องถิ่น 

3. ท ำให้กำรพัฒนำในพืน้ที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ไม่ซ้ ำซ้อนกับหนว่ยงำนอื่น 

4. ประชำชนทรำบล่วงหน้ำว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด ำเนินกำรกิจกรรม หรือมี

โครงกำรพัฒนำอะไรในพื้นที่บ้ำงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส 

5. เป็นกำรประสำน และบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหนว่ยงำนต่ำง ๆ 

6. กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน จะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิน้ปีมีควำมสะดวกมำก

ขึน้ 



 
 

ส่วนที ่2          
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน      
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาระบบการบริหาร และระบบ
การจัดการสาธารณสุข และนอกระบบให้มีคุณภาพ 

0 0 0 0 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกัน
โรคติดต่อ 

0 0 0 0 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตในสังคมให้มีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 

0 0 0 0 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  การสง่เสริมการจัดระเบียบชุมชนการปอ้งกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน  0 0 0 0 อบต.บ้านชี 

 รวม 0 0 0 0  
      

ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร      
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ  

15 20.52 366,780 20.52 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 0 0 0 0 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบระบบข้อมูลข่าวสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0 0 0 0 อบต.บ้านชี 

รวม 15 20.52 366,780 20.52  

รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศำสตร ์ 62 100 3,600,000.- 100  



 

 
 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภค และพัฒนาระบบประปา 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุง รักษา ถนน  สะพาน ทางเท้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายเขต ซ่อมแซมปรับปรุง บ้ารุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายทางข้างปั๊ม         
หมู่ที่ 7 ต.บ้านช ีอ้าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุร ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางข้างปั๊ม    
หมู่ที่ 7 ต.บ้านช ีอ้าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

492,500 หมู่ที่ 7  
บ้านคลอง

นางอั ว 

กองช่าง             

2 โครงการถมดินพร้อมลงลูกรังปรับ
ผิว ม. 1 บรเิวณหลัง อบต.บ้านชี
อ้าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

ถมดินพร้อมลงลูกรังปรบัผิว 
ม.1บริเวณหลัง อบต.บ้านชี 
อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

83,000 อบต.บ้านช ี กองช่าง             

3 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์เด็กเล็ก อบต. บ้านชี 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
เด็กเล็กอบต. บ้านชี 

134,400 อบต. บ้านชี กองช่าง             

                  

                  

 



 
 

 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมและดูแลบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 จัดซื อรถบรรทุกขยะแบบ

อัดท้าย 
ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่้า
กว่า 6,000 ซีซ ีหรือก้าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุด ไม่ต่้า
กว่า 170 กิโลวตัต ์แบบอัด
ท้าย 

2,400,000 อบต. บ้านช ี ส้านักงาน
ปลัด 

            

                  

                  

                  

                  



 

 
 

 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
โครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 จัดซื อป๊ัมซับเมอรส์ จ้านวน 
2ชุด 

ขนาด 2 นิ ว 3 แรง        
220 V 14 ใบพัด 

100,000 อบต. บ้าน
ชี 

กองช่าง             

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

4,300 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ส้านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงาน
ส้านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว) 

17,000 อบต. บ้านชี กอง
การศึกษาฯ 

            

4 จัดซื ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ้านวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 700 บาท 

1,400 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด 
            

5 ซิง้คล์้ำงจำนขำตัง้ 2 หลุม 1 

ที่พัก 

ซิง้คล์้ำนจำนขำ

ตั้ง 2 หลุม 1 ที่

พัก จ ำนวน 1 ชุด ตัวอ่ำง

ผลิตจำกสแตนเลสอย่ำงดี 

แข็งแรง ไม่เป็นสนิม ขนำด

ซิง้ค์ 120 x 50 ซม. (กว้ำง 

x ยำว) 

5,790 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด 

            

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 ซิ งค์ล้างจานขาตั ง 2 หลุม 1 ที่

พัก 
ซิ งค์ล้านจานขาตั ง 2 หลุม 1 ที่
พัก จ้านวน 1 ชุด ตัวอา่งผลิตจากส
แตนเลสอย่างดี แข็งแรง ไม่เป็น
สนิม ขนาดซิ งค์ 120 x 50 ซม. 
(กว้าง x ยาว) 

5,790 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

7 อ่างล้างมือแปรงฟันสแตนเสส์
เด็กเล็ก 

อ่างล้างมือแปรงฟันสแตนเลสเด็ก
เล็ก คุณลักษณะเฉพาะ* แบบ 6 
ก๊อก  กว้าง 60 ยาว 180 สูง 60 
cm 

25,000 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

8 เก้าอี พักคอย 4 ที่นั่ง เก้าอี พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 
2,000 x 500 x 730 มม. 
จ้านวน 2 ชุด ๆ ละ 2,200 บาท 4,400 อบต.บ้านช ี กอง

การศึกษาฯ 

            

9 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบตัง้

พืน้หรือแบบแขวน 

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบตัง้พืน้

หรือแบบแขวน ขนำด 26,000 

บีทียู จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 

36,000 บำท 

108,000 อบต. บ้านชี ส ำนักปลัด 

            

10 เคร่ืองปรับอำกำศแบบตัง้พืน้

หรือแบบแขวน 

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบตัง้พืน้

หรือแบบแขวน ขนำด 24,000 

บีทียู จ ำนวน 1 เคร่ือง  

32400 อบต.บ้านช ี ส ำนักปลัด 
            

11 จัดซือ้ตู้เหลก็แบบ 2 บำน 

จ ำนวน 5 ตู้ 

ตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 5 ตู้ 

ๆ ละ 5,500 บำท 27500 อบต. บ้านชี กองคลงั 

            

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ

โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โต๊ะพับหนา้เมลามีน สีขาว โต๊ะพับหนา้เมลามีน สีขาวโครง

ขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็ก
แป๊บ ชุบโครเมี่ยม ขนาด ก 75 
x ย 180 x ส 75 จ้านวน 2 
ตัว ๆ ละ 1,100 บาท  

2,200 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

13 โตะ๊หินออ่น โตะ๊หินออ่น จ ำนวน 2 ชุด ๆ 

ละ 3,500 บำท 7,000 อบต.บ้านช ี
กอง

กำรศึกษำฯ 

            

14 พัดลมติดผนัง พัดลมติดผนัง ขนำด 16" 

จ ำนวน 6 ตัว ๆ ละ 1,500 

บำท 
9,000 อบต.บ้านชี 

กอง

กำรศึกษำฯ 

            

15 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ

งำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพ

ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 19 นิว้) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ

งำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพ

ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 19 นิว้) 17,000 อบต.บ้านชี ส ำนักปลัด 

            

  

 

 

 

 

 

   

            

 


