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คาํนาํ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2548  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ไดก้าํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการจดัทาํ

แผนการดาํเนินการ ตามหมวด 5 ขอ้ 26 การจดัทาํแผนการดาํเนินงานให้ดาํเนินการตามระเบียบน้ีโดยมีขั้นตอนการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี (1) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดาํเนินการ

ในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัทาํร่างแผนการดาํเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  

(2) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประกาศเป็นแผนการ

ดาํเนินงาน ทั้งน้ี ใหปิ้ดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสิบหา้วนันบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศ เพือ่ประกาศให้

ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2559 ขอ้ 27 แผนการดาํเนินงานใหจ้ดัทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณ

รายจ่ายประจาํปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรั้บแจง้แผนงานและโครงการจาก

หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งดาํเนินการในพื้นท่ีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจดัทาํและการแกไ้ขแผนการดาํเนินงานเป็นอาํนาจของผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม      ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําแผนการ

ดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561  เพิ่มเติม / เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 / 2561  (ฉบบัท่ี 1)    และหวงัเป็น

อยา่งยิง่วา่แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   เพิ่มเติม / เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 / 2561  (ฉบบัท่ี 1)     

ฉบบัน้ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาตาํบลต่อไป 

 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที ่ 1   บทนํา 
 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่พ.ศ.2548 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 กาํหนดให้
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่จดัทาํแผนพฒันา และแผนการดาํเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งเป็นการนําแผนพฒันาไปปฏบิตั ิ รวมทัง้วาง
แนวทางให้การปฏิบัติบรรลุว ัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ใน
แผนพฒันาสามปี สําหรบัแผนการดาํเนินงานนั้นมจีุดมุง่หมายเพือ่แสดงถงึ
รายละเอยีดแผนงานโครงการพฒันาและกจิกรรมทีด่าํเนินการจรงิทัง้หมดใน
พืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ประจาํปีงบประมาณนั้น ทาํให้แนวทาง
ในการดาํเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่มคีวาม
ชดัเจนในการปฏบิตัมิากขึน้ มกีารประสาน และบูรณาการ การทาํงานกบั
หน่วยงานและการจําแนกรายละเอยีดต่างๆ ของแผนงาน โครงการใน
แผนการดาํเนินงานจะทาํ ให้การตดิตามประเมนิผลเมือ่ส้ินปีงบประมาณมี
ความสะดวกมากขึน้อกีด้วย จากระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2559ข้อ 26 ข้อ 27 ได้กาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่จดัทาํ
แผนการดาํเนินงานโดยมขีัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ขอ้ 26 การจดัทาํแผนการดาํเนินงานให้ดาํเนินการตามระเบยีบนี้ 
โดยมขีัน้ตอนดาํเนินการ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันารวบรวม
แผนงานโครงการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รฐัวสิาหกจิและหน่วยงานอืน่ๆ ทีด่าํเนินการในพืน้ที่
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วจดัทาํร่างแผนการดาํเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดาํเนินงาน  แล้วเสนอผู้บรหิารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาํเนินงาน 
ทัง้นี้ให้ปิดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสิบห้าวนันับแต่วนัทีป่ระกาศ 
เพือ่ให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทัว่กนัและต้องปิดประกาศไว้อยา่งน้อย
สามสิบวนั 

ระยะเวลาในการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 
    ข้อ 27 แผนการดาํเนินงานให้จดัทาํให้แล้วเสร็จภายใน

ส า ม สิ บ วัน นั บ แ ต่ ว ัน ที่ ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จํ า ปี   



 

 

งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ   งบประมาณจากเงนิสะสม  หรอืได้รบัแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอืน่ ๆ ทีต่อ้งดาํเนินการในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในปีงบประมาณนั้น    

การขยายเวลาการจดัทาํและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็น
อาํนาจของผู้บรหิารทอ้งถิน่ 

แนวทางในการจัดทาํแผนการดําเนินงาน   
     แผนการดํา เนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการ

บรหิารงานของผู้บรหิารท้องถิน่ เพือ่ควบคุมการดาํเนินงานให้เป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดาํเนินงาน และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ดงันั้นแผนการดาํเนินงานจงึมี
แนวทางในการจดัทาํ ดงันี ้

1. เป็นแผนทีแ่ยกรายละเอยีดจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี   และ
มลีกัษณะเป็นการดาํเนินการ (Action Plan) 

2. แสดงถงึรายละเอยีดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา
ดาํเนินการทีช่ดัเจนและดาํเนินงานจรงิ 

3. เป็นการรวมขอ้มูลจากทกุหน่วยงานทีจ่ะเขา้มาดาํเนินการใน
พืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

ทา่งาม 
วตัถุประสงค์ของแผนการดาํเนินงาน 

1. เพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมเีป้าหมายตามยุทธศาสตร์
และบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ/กจิกรรมทีต่ ัง้ไว้ 

2. เพือ่ให้การตรวจสอบและตดิตามการดาํเนินงานมคีวามชดัเจน 
3. เพือ่ให้ทราบถงึความกา้วหน้าของกจิกรรม/โครงการ 
 
 
4. เพือ่ให้ทราบถงึความกา้วหน้าของการดาํเนินงานในแตล่ะไตร

มาส 
5. เพือ่ให้การตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานไดช้ดัเจน 
6. เพือ่เพิม่ความชดัเจนในการปฏบิตังิาน ลดความซํา้ซ้อนของ

โครงการตา่งๆ 
7. เพือ่กาํหนดห้วงระยะเวลาในการดาํเนินงานโครงการกจิกรรม

ตา่งๆขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 
ขั้นตอนการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 



 

 

ข้ันตอนที ่1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่เก็บรวบรวม

ขอ้มลูโครงการ/กจิกรรมทีม่กีาร 
ดาํเนินการจรงิในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทา่สะอาด ซึ่งจะมทีัง้
โครงการ/กจิกรรมขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทา่สะอาด และโครงการ/
กจิกรรมทีห่น่วยงานอืน่จะเข้ามาดาํเนินการในพืน้ที ่โดยขอ้มลูดงักลา่วอาจ
ตรวจสอบไดจ้ากหน่วยงานในพืน้ที ่และตรวจสอบจากแผนปฏบิตักิารพฒันา
จงัหวดั/อาํเภอแบบบรูณาการ 

ข้ันตอนที ่2 การจัดทาํร่างแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่จดัทาํรา่ง

แผนการดาํเนินงานโดยพจิารณา 
จดัหมวดหมูใ่ห้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์และแนวทางการพฒันาของท้องถิน่
ทีก่าํหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
โดยมเีค้าโครงแผนการดาํเนินงาน 2 ส่วน คอื 
ส่วนที ่1 บทนํา   ประกอบดว้ย 
- บทนํา 
- วตัถุประสงคข์องแผนการดาํเนินงาน 
- ขัน้ตอนการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 
- ประโยชนข์องแผนการดาํเนินงาน 
ส่วนที ่2 บญัชโีครงการ/กจิกรรม องคป์ระกอบ ประกอบด้วย 
- บญัชสีรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01) 
- บญัชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ (ผด. 02) 
 - บญัชจีาํนวนครุภณัฑสํ์าหรบัทีไ่มไ่ดด้าํเนินการตามโครงการพฒันา
ทอ้งถิน่  (ผด.02/1) 

ข้ันตอนที ่3 การประกาศแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่นํารา่งแผนการ

ดาํเนินงานเสนอผู้บรหิารทอ้งถิน่ 
เพือ่ประกาศใช้ การประกาศแผนการดาํเนินงานให้องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล
ทา่งาม จดัทาํประกาศ เรือ่ง การใช้ 
แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง  ครัง้ที ่ 1 / 2561 (ฉบบัที ่ 1)  เพือ่ปิดประกาศโดย
เปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่กนัและสามารถตรวจสอบได ้
ประโยชน์ของแผนการดาํเนินงาน 



 

 

1. การดาํเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตรแ์นวทางที่
วางไว ้

2. การดาํเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม ขององคก์ารบรหิารส่วน
ตาํบลทา่สะอาด เป็นไปตามเป้าหมายและ 
บรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ 

3. สามารถตรวจสอบและตดิตามการดาํเนินงานไดช้ดัเจน 
4. สามารถทราบถงึความกา้วหน้าของโครงการ และแกไ้ขปญัหาให้กบั

ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
5. ทราบถงึผลการดาํเนินงานในแตล่ะไตรมาส 
6. สามารถตดิตาม และประเมนิประสิทธภิาพประสิทธผิลทีเ่กดิขึน้จรงิ

เพือ่ให้การใช้งบประมาณเป็นไปอยา่ง 
คุ้มคา่เกดิประโยชนส์งูสุดและประหยดั 
 
 
 
 
ข้ันตอนการจัดทาํแผนการดําเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้

 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ     

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ     

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ     

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน     

 

 

        

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัทาํร่างแผนการดาํเนินงาน

 

เสนอร่างแผนการดาํเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 



 

 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ส่วนที่    2  บัญชีโครงการ / กจิกรรม 
 

เพื่อให้ทราบโครงการและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม    

ในปีงบประมาณ   2561   ซ่ึงจะนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน และประสานงานและติดตามประเมินผล

การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม 
 

องค์ประกอบ ประกอบดว้ย 

2.1   บญัชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ 

2.2   บญัชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศใช ้



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  คร้ังที่ 1 / 2561 (ฉบับที ่1)



 

 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

เพิม่เติม / เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1 / 2561  (ฉบับที ่ 1)  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม   อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวัดพษิณุโลก 

********************* 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 

 

จาํนวนโครงการ 

ที่ดาํเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จาํนวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

 ยุทธศาสตร์ที ่  1    ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

1 

 

25 

 

500,000.- 

 

51.39 

 

กองช่าง 

รวม 1 25 51.39 51.39  

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   ยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งและการจัดการผงัเมือง 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

1 

 

25 

 

162,900.- 

 

16.74 

 

กองช่าง 

รวม 1 25 162.900.- 16.74  

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติของประชาชน 

3.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

2 

 

2 

 

310,000.- 

 

31.86 

 

สาํนกัปลดั 

รวม 2 2 310,000.- 31.86  

รวมทั้งส้ิน 4 4 972,900.- 100  

 

 

 

 

 

แบบ ผด.01 



 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1 / 2561 (ฉบับที ่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

1. ยุทธศาสตร์ การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบัท่ี โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการบริหารจดัการ

ระบบประปาหมู่บา้น   

หมู่ท่ี 5               

(เพิม่เตมิ) 

ค่าไฟฟ้า   ค่าวสัดุก่อสร้าง  ค่าวสัดุอ่ืน  

เช่น คลอรีน  สารสม้   ฯลฯ 

 

500,000.- หมู่ท่ี  5   

บา้นยาง 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1 / 2561 (ฉบับที ่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

2.  ยุทธศาสตร์ การคมนาคมขนส่งและการจดัการผงัเมือง 

    2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลาํดบัท่ี โครงการ 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ ภายใน อบต.ท่างาม   

 

 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

ระยะทางรวม 0.0520 กม. 

ขนาดกวา้ง 6.00 ม.   

ไหล่ทางลูกรัง    กวา้ง  0.5  ม. 

 

162,900.- อบต.ท่างาม กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

 

 

 

 

    บัญชีจํานวนโครงการพฒันาท้องถิ่น  กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง   คร้ังที ่1 / 2561 (ฉบับที ่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.     ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  

                     3.1    แผนงานสาธารณสุข 

ลาํดบั

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2560 พ.ศ.  2561 

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 โครงการพระราชดาํริ 

ดา้นสาธารณสุข 

 

 

 

 

(เพิม่เตมิ) 

1.อุดหนุนงบประมาณให้

คณะกรรมการหมู่บา้น  จาํนวน  13  

หมู่บา้น  ๆ ละ 20,000.- บาท   เพ่ือให้

คณะกรรมการหมู่บา้นจดัทาํโครงการ

ตามพระราชดาํริดา้นสาธารณสุข 

อยา่งนอ้ย  3 โครงการ   ทั้งน้ีตอ้งผา่น

ประชาคมหมู่บา้น 

260,000.- 13 

หมู่บา้น 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการสตัวป์ลอดโรค   

คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้  

ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย ์

ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ  เจา้ฟ้า

จุฬาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราช

กมุารี 

(เพิม่เตมิ) 

จดัซ้ือวคัซีน  และวสัดุอุปกรณ์ในการ

ฉีดวคัซีน     จาํนวน  1  คร้ัง 

 

 

50,000.- ตาํบล 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1 / 2561 (ฉบับที ่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

แบบขาไขว ้ ขนาดใบพดัไม่นอ้ย

กวา่ 22 น้ิว  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บ

มาตรฐานอุตสาหกรรม     

(จาํนวน 2  ตวั) 

4,860.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

2 จดัซ้ือพดัลมติดผนงั 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

ขนาดใบพดัไม่นอ้ยกวา่ 16 น้ิว 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บมาตรฐาน 

อุตสาหกรรม   

(จาํนวน  2  ตวั) 

3,400.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

แบบ ผด.02/1 

เดมิ   ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 

แก้ไขเป็น  ครุภณัฑ์สํานกังาน 

เดมิ   ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 

แก้ไขเป็น  ครุภณัฑ์สํานกังาน 



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

แบบขาไขว ้ ขนาดใบพดัไม่นอ้ย

กวา่ 22 น้ิว  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บ

มาตรฐานอุตสาหกรรม     

(จาํนวน 2  ตวั) 

4,860.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

2 จดัซ้ือพดัลมติดผนงั 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

ขนาดใบพดัไม่นอ้ยกวา่ 16 น้ิว 

เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บมาตรฐาน 

อุตสาหกรรม   

(จาํนวน  2  ตวั) 

3,400.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

3 จดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ น 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

คุณสมบติั    เคร่ืองดูดฝุ่ น

เอนกประสงค ์  มีถุงเก็บฝุ่ น   

ขนาด ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลิตร  

หน่วยแรงดนัไฟฟ้าท่ีรองรับ 220

โวลต ์ กาํลงัมอเตอร์สูงสุด 1,400 – 

1,600 วตัต ์  

(จาํนวน 1 เคร่ือง) 

7,200.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

เดมิ   ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 

แก้ไขเป็น  ครุภณัฑ์สํานกังาน 

เดมิ   ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 

แก้ไขเป็น  ครุภณัฑ์สํานกังาน 

เดมิ   ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว  

แก้ไขเป็น  ครุภณัฑ์สํานกังาน 



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือโตะ๊วางคอมพิวเตอร์

พร้อมเกา้อ้ี 

 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

แบบเมลามีน  ขนาดกวา้งไม่นอ้ย

กวา่  1.20 ม. X ลึกไม่นอ้ยกวา่ 

0.60 ม. X สูงไม่นอ้ยกวา่ 0.75 ม.  

 

(จาํนวน  1  ชุด) 

5,200.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

 

 

 
 

 

 

 

 

เดมิ   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

แก้ไขเป็น  ครุภณัฑ์สํานกังาน 



 

 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1 / 2561 (ฉบับที ่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        2.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 

 2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองมิกเซอร์ (Mixer) 

 

 

(เพิม่เตมิ) 

-มีปุ่มควบคุมการเล่นเสียงเพลง

และเสียงไมคด์า้นหนา้เคร่ือง  

-มีช่องเช่ือมต่ออุปกรณ์ขยายเสียง 

-รับรองการทาํงาน  USB 

 

(จาํนวน  1  เคร่ือง) 

2,500.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1 / 2561 (ฉบับที ่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

 3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

แบบ ผด.02/1 



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับ

งานประมวลผล  แบบท่ี 1  

 

 

 

 

 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561   

ณ  วนัที ่23 พ.ค. 61 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

หลัก (4 core) จานวน 1 หนวย มีหนวยความจําแบบ 

Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz  

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ

อยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี  

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ี

มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูภายใน

หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 

Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถ

ในการใชหนวยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 2 GB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 

มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ 

ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จานวน 

1 หนวย  

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง  

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

ไมนอยกวา 3 ชอง  

- มีแปนพิมพและเมาส  

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio  

ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว  

จํานวน 1 หนวย  

(จาํนวน  1  เคร่ือง) 

22,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 

สาํหรับงานสาํนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 (เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561   

ณ  วนัที ่23 พ.ค. 61 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 

แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.5 

GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก 

(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 6 

แกน หรือ  

2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 

GHz  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ

ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความ

จุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จานวน 

1 หนวย  

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 

นิ้ว  

- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดต้ังภายใน 

(Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 

หนวย  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
 

(จํานวน  1  เคร่ือง) 

 

16,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์

หรือชนิด LED ขาวดาํ 

 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561   

ณ  วนัที ่23 พ.ค. 61 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

600x600 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนา

ตอนาที (ppm)  

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 

8 MB  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน  

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ 

Custom  

(จํานวน 1 เคร่ือง) 

ขอ้บญัญติัตั้งไว ้

3,300.- 
กระทรวง ict 

กาํหนดไว ้

2,600.- 

อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

4 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับ

งานประมวลผล  แบบท่ี 2  

 

 

 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 

แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย มี

หนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม

นอยกวา 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz  

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 

2 GB หรือ  

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู

ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจํา

หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

หรือ  

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มี

ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB  
 

30,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองคลงั             

 

 



 

 

 

 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  

 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561   

ณ  วนัที ่23 พ.ค. 61 

-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ

ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 

หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 240 GB จํานวน 1 หนวย  

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  

- มีแปนพิมพและเมาส  

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast 

Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย 

(จํานวน 1 เคร่ือง) 

               

 

 
 

 



 

 

 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1 / 2561 (ฉบับที ่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

แบบ ผด.02/1 



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 

สาํหรับงานประมวลผล 

 

 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561   

ณ  วนัที ่23 พ.ค. 61 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ

อยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี  

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 

ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวย

ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) 

ไมนอยกวา 8 แกน หรือ  

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 

ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถใน

การประมวลผลสูง  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 

ขนาดไมนอยกวา 8 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม

นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด

ความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 

768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว  

- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดต้ังภายใน (Internal) 

หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย  

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง  

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

ไมนอยกวา 3 ชอง  

- มีชองเช่ือมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง  

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, 

g, n, ac) และ Bluetooth  

(จาํนวน  1  เคร่ือง) 

21,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์

หรือชนิด  LED ขาวดาํ   

สาํหรับกระดาษขนาด A3 

 

 

(เปลีย่นแปลง) 

จากแผนดาํเนินงาน  

ประจาํปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561   

ณ  วนัที ่23 พ.ค. 61 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที (ppm)  

- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A3 

ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)  

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 

256 MB  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน  

- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ 

Custom  
 (จํานวน 1 เคร่ือง) 

53,000.- อบต. 

ท่างาม 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับทีไ่ม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1 / 2561 (ฉบับที ่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม  อาํเภอวดัโบสถ์  จังหวดัพษิณุโลก 

        4.ประเภทครุภัณฑ์อืน่ ๆ 

 4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือซุม้เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

มหาวชิราลงกรณ   

บดินทรเทพยวรางกรู   

พร้อมติดตั้ง 

 

 

 

 

(เพิม่เตมิ) 

1.ตราสญัลกัษณ์สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู (วปร.) 

ขนาดสูงไม่นอ้ยกวา่  1  เมตร  

ทาํจากวสัดุไฟเบอร์กลาส  

2.กรอบพระบรมฉายาลกัษณ์ ขนาด กวา้งไม่

นอ้ยกวา่ 2.20 เมตร x สูงไม่นอ้ยกวา่ 3.30 

เมตร ทาํจากวสัดุไฟเบอร์กลาส  

3.พระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 

พิมพด์ว้ยผา้ใบไวนิล ขนาด กวา้งไม่นอ้ย

กวา่ 1.20 เมตร x สูงไม่นอ้ยกวา่ 2.40 เมตร  

4. ครุฑ ทาํจากวสัดุไฟเบอร์กลาส  

5. พานพุม่เงิน - พานพุม่ทอง ขนาด สูงไม่

นอ้ยกวา่ 1 เมตร ทาํจากวสัดุไฟเบอร์กลาส  

6. ฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ ขนาดยาวไม่

นอ้ยกวา่ 3.60 เมตร สูงไม่นอ้ยกวา่ 1.60 

เมตร ทาํจากแผน่ซิงค ์ 

7.ป้ายทรงพระเจริญ  ทาํจากวสัดุ 

ไฟเบอร์กลาส  

8.ป้ายช่ือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม 

ทาํจากแผน่ซิงคสี์นํ้าเงิน ตวัหนงัสือติด

สต๊ิกเกอร์เป็นสีเหลือง  

(จํานวน  1  ซุ้ม) 

 

99,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

แบบ ผด.02/1 



 

 

 

ท่ี ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2560   พ.ศ.  2561 

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 จดัซ้ือซุม้เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ 

พร้อมติดตั้ง 

 

 

 

(เพิม่เตมิ) 

 1.ตราสัญลกัษณ์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนารถ (สก.) ขนาด สูงไม่นอ้ย

กวา่ 1 เมตร ทาํจากวสัดุไฟเบอร์กลาส  

2.กรอบพระบรมฉายาลกัษณ์ ขนาด กวา้งไม่

นอ้ยกวา่ 2.20 เมตร  x  สูงไม่นอ้ยกวา่  3.30 

เมตร ทาํจากวสัดุไฟเบอร์กลาส  

3.พระบรมฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระนางเจา้

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ พิมพด์ว้ยผา้ใบไว

นิล ขนาด กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.20 เมตร x สูงไม่

นอ้ยกวา่ 2.40 เมตร  

4. ครุฑ ทาํจากวสัดุไฟเบอร์กลาส  

5. พานพุ่มเงิน - พานพุ่มทอง ขนาด สูงไม่นอ้ย

กวา่ 1 เมตร ทาํจากวสัดุไฟเบอร์กลาส  

6. ฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ ขนาด ยาวไม่นอ้ย

กวา่ 3.60 เมตร สูงไม่นอ้ยกวา่ 1.60 เมตร ทาํ

จากแผน่ซิงค ์ 

7.ป้ายทรงพระเจริญ ทาํจากวสัดุไฟเบอร์กลาส 

8.ป้ายช่ือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม ทาํ

จากแผน่ซิงคสี์นํ้าเงิน ตวัหนงัสือติดสต๊ิกเกอร์

เป็นสีเหลือง  

 

(จํานวน  1  ซุ้ม) 

 

99,000.- อบต. 

ท่างาม 

สาํนกัปลดั             

 
 



 

 

(ร่าง) 

แผนการดาํเนินงาน    ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพิม่เตมิ / เปลีย่นแปลง  คร้ังที ่1 / 2561  (ฉบับที ่ 1) 

 

 
 
 

 

 องค์การบริหารส่วนตาํบลท่างาม 

    อาํเภอวดัโบสถ์     จังหวดัพษิณุโลก 
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