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องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

             
 
 

 
 



 ค ำน ำ 
 

                       องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ซึ่งแผนการด าเนินงานตามระเบียบ ดังกล่าวได้ก าหนดความหมายว่าเป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่มได้รวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน
ต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่มที่มีงบประมาณด าเนินการจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่มและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอิ
ปุ่ม ซึ่งบัดนี้ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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1 

ส่วนที่  1 
               บทน ำ 
1.  บทน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2548  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน 
ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น เป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น โดยท าเป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานบูรณาการการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ และแผนการด าเนินงานจะท าการติดตาม 
ประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอิปุ่ม  
2.1 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการด าเนินงานเพ่ือเป็นไปอย่าง

      เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
2.3 เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินการตาม โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลอิปุ่ม  

3. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอิปุ่ม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่มได้จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 การรวบรวมโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 
 3.2 การพิจารณาจัดหมวดหมู่โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
      ส่วนต าบลอิปุ่ม 
 3.3 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
 3.4 การน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่มเพ่ือพิจารณา 
 3.5 การน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่มเพ่ือประกาศใช้เป็นแผนการ
      ด าเนินงาน 

4. ประโยชน์ของกำรจัดแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอิปุ่ม 
 4.1 ท าให้การด าเนินการตาม โครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ในเขต
      องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่มมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

4.2 ท าให้ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ/กิจกรรม  
 



แบบ ผด. 01 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ   แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอิปุ่ม 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 
 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

งบประมำณ ร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 3.57 106,000  0.45 กองช่ำง 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 17.86 18,395,000 78.14 

รวม 6 21.43 18,501,000 78.59  
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานการเกษตร 1 3.57 20,000  0.085 ส ำนักปลัด 

รวม 1 3.57 20,000  0.085  
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 2 7.14 130,000 0.55  

ส ำนักปลัด 3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 3.57 30,000  0.13 
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 3.57   20,000 0.085 

รวม 4 14.29 180,000 0.76  
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 10.71 306,200 1.3 ส ำนักปลัด 

รวม 3 10.71 306,200 1.3  
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
5.1 แผนงานการศึกษา 7 25.00 4,037,010 17.15  

กองกำรศึกษำ 5.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 21.43 480,000 2.04 
รวม 13 46.43 4,517,010 19.19  

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 3.57 16,000  0.07 ส ำนักปลัด 

รวม 1 3.57 16,000  0.07  
รวมทุกแผนงำน 28 100.00 23,540,210 100  



บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอิปุ่ม  อ ำเภอด่ำนซ้ำย  จังหวัดเลย 

ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 

106,000 หมู่ 1-13 กองช่าง             

 

1.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
ด ำเนินกำ

ร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

กว้าง 30 เมตร ยาว 
42 เมตร 

1,800,000 ลานเอนกประสงค ์
อบต. อิปุ่ม 

กองช่าง             

2. โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะต าบลอิปุ่ม 

กว้าง 12 เมตร ยาว 
15 เมตร 

20,000 บ่อขยะ หมู่ 8 กองช่าง             

3. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคันดินฝายกัก
เก็บน้ าห้วยอิปุ่ม 

สันฝายกว้าง 10 
เมตร ยาว 37 เมตร 
สูง 5 เมตร 

735,000 หมู่ 2 บ้านวังบอน กองช่าง             

                  



ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
ด ำเนินกำ

ร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
สายบ้านนา-ห้วยไผ ่

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,757  เมตร 

5,930,000 สายบ้านนา-ห้วย
ไผ่ กม. ที่ 6+093 
– 7+850 หมู่ 8 
บ้านวังเป่ง 

กองช่าง             

5. โครงการเสรมิผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
สายบ้านนา-ห้วยไผ ่

กว้าง 8 เมตรรวม
ไหล่ทาง ยาว 3,200 
เมตร 

9,910,000 สายบ้านนา-ห้วย
ไผ ่ 
หมู่ 13, บ้านนา 

กองช่าง  
 

           

 

 

ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงำนกำรเกษตร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเกษตรกร 

ฝึกอาชีพให้แก่
เกษตรกร 

20,000 หมู่ 1-13 ส านักปลดั             

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

3.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

งบประมำณ 
 

พ้ืนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการรวมพลัง
สตรตี าบลอิปุ่ม 

ร่วมกิจกรรมจติอาสา
เพื่อแสดงถึงศักยภาพ
ของสตรีในต าบลอิปุ่ม 

30,000 หมู่ 1-13 ส านักปลดั             

2. โครงการเพิม่อาชีพ 
รายได้ให้แก่กลุ่ม
สตรตี าบลอิปุ่ม 

ฝึกอาชีพแก่กลุ่มสตรี
ในต าบลอิปุ่ม 

100,000 หมู่ 2 ส านักปลดั             

 

3.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ผูย้ากไร้ 
ผู้ป่วยเรื้อรัง 

มอบอุปกรณ์ยังชีพ 
หรือเงินช่วยเหลือ 

30,000 หมู่ 1-13 ส านักปลดั             

 

 

 



3.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน 

ประชาสมัพันธ์
ป้องกัน ลดอุบัติเหต ุ

20,000 หมู่ 1-13 ส านักปลดั             

 

ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด
ของกิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการส ารวจข้อมลูสัตว์
เลี้ยง (สุนัข/แมว) 

ส ารวจข้อมลู
สัตว์เลี้ยง 

13,200 หมู่ 1-13 ส านักปลดั             

2. โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ด าเนิน
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุข 

260,000 หมู่ 1-13 ส านักปลดั             

3. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

ฉีดวัคซีน
ป้องกันพิษ
สุนัขบ้าแก่
สัตว์เลี้ยง 

33,000 หมู่ 1-13 ส านักปลดั             

 

 



ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 

5.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด
ของกิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการจดักิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000 ที่ท าการ อบต. 
อิปุ่ม 

กองการศึกษา             

2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 

อาหารกลางวัน, 
ค่าจัดการเรียน
การสอน 

865,090 ศพด. ในสังกัด 
อบต. อิปุ่ม  

กองการศึกษา             

3. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) วัสดุอาหารเสริม
(นม) 

1,193,920 ศพด. ในสังกัด 
อบต. อิปุ่ม และ
โรงเรียนในเขต 
อบต. อิปุ่ม 

กองการศึกษา             

4. โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

อุดหนุน 
ส่วนราชการ 

1,808,000 รร. ในเขต อบต. 
อิปุ่ม 

กองการศึกษา             

5. โครงการแข่งขันกีฬา
กรีฑานักเรยีนเครือข่าย
การศึกษาอิปุ่ม 

อุดหนุน 
ส่วนราชการ 

30,000 รร. บ้านทับกี ่ กองการศึกษา             

6. โครงการอบรมและเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี ฯ 

อุดหนุน 
ส่วนราชการ 

30,000 รร. บ้านทับกี ่ กองการศึกษา             

7. โครงการศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ 

อุดหนุน 
ส่วนราชการ 

10,000 รร. บ้านทับกี ่ กองการศึกษา             

 



5.2 แผนงำนศำสนำ  วัฒนธรรม  และนันทนำกำร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
กิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการแข่งขันกีฬา 
อิปุ่มเกมส์ ต้านยา
เสพติด 

การแข่งขันกีฬา 200,000 ที่ท าการ อบต.  
อิปุ่ม 

กองการศึกษา             

2. โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต. อิปุ่ม 

การแข่งขันกีฬา 10,000 ที่ท าการ อบต.  
อิปุ่ม 

กองการศึกษา             

3. โครงการประเพณี
บุญหลวงและ
การละเล่นผีตาโขน 

ส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณ ี

100,000 ที่ว่าการ อ. ด่าน
ซ้าย 

กองการศึกษา             

4. โครงการประเพณี
บุญหลวงและ
การละเล่นผีตาโขน 

อุดหนุน 
ส่วนราชการ 

30,000 ที่ว่าการ อ. ด่าน
ซ้าย 

กองการศึกษา             

5. โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
ของสภาเด็กและ
เยาวชน 

ส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณ ี ประดิษฐ์
หน้ากากผีตาโขน 

10,000 โรงเรียนบ้านทับ
กี ่

กองการศึกษา             

6. โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 
กิจกรรมผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณ ี

100,000 ที่ท าการ อบต. 
อิปุ่ม 

กองการศึกษา             

7. โครงการจดังานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี เนื่อง
ในวันส าคัญต่างๆ 

อุดหนุน 
ส่วนราชการ 

30,000 ที่ว่าการ อ. ด่าน
ซ้าย 

กองการศึกษา             

 



ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด
ของกิจกรรม 
(ผลผลิต/

งบประมำณ) 

งบประมำณ พ้ืนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุน 
ส่วนราชการ 

16,000 ที่ท าการ อบต. 
อิปุ่ม และเทศบาล 
ด่านซ้าย 

ส านักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอิปุ่ม  อ ำเภอด่ำนซ้ำย  จังหวัดเลย 

 

 

ที ่ แผนงำน ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. บริหารงาน
ทั่วไป 

ตู้ท าน้ าเย็นแบบ
ต่อท่อประปา 

จ านวน 1 ชุด บัดกรี
แบบไรส้ารตะกั่ว 
ตัวถังท าจากสแตน
เลส  มีระบบป้องกัน
คอมเพรสเซอร ์
ท างานเกินก าลัง 
ควบคุมระดับน้ า 
ในตู้ด้วยลูกลอย 
คุมความเย็นด้วย 
เทอร์โมสตัท 

17,400 ที่ท าการ 
อบต. อิปุ่ม 

ส านักปลดั             

2. การศึกษา เครื่องปรับอากาศ จ านวน 4 เครื่อง 
แบบแยกส่วน ขนาด 
30,000 BTU 

160,800 ศพด. อบต. 
อิปุ่ม 

กองการศึกษา             

3. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

กล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจติอล 

ความละเอียด ตั้งแต่ 
16 ล้านพิกเซล ข้ึน
ไป 

13,600 ที่ท าการ 
อบต. อิปุ่ม 

กองช่าง             



ที ่ แผนงำน ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำ

ร 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง แบบข้อแข็ง 
ก าลังเครื่องยนต์ ไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า 
 

19,000 ที่ท าการ 
อบต.อิปุ่ม 

กองช่าง             

5. บริหารงาน
ทั่วไป 

รถบรรทุกขยะ 1 คัน 6 ล้อ ขนาด  6 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า  170 Kw 
(เงินอุดหนุนเฉพำะกจิ) 

2,400,000 ที่ท าการ 
อบต.อิปุ่ม 

ส านักปลดั             

6. การศึกษา ชุดอุปกรณ์ 
DLTV 

โทรทัศน์ LED ขนาดไม่
ต่ ากว่า 55 นิ้ว ,ชุดรับ
สัญญาณผ่านดาวเทียม, 
เครื่องรับสญัญาณภาพ
ดาวเทียม 
(เงินอุดหนุนเฉพำะกจิ) 

30,700 ศพด.อบต. 
อิปุ่ม 

กอง
การศึกษา 
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