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คํานํา 

  แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะกู จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดําเนินงานในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือประโยชน์ในการประสานและติดตามการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู หวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ฉบับน้ี จะช่วยอํานวยความสะดวก
ให้กับผู้บริหาร หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้ง
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการ
พัฒนา/กิจกรรม ที่จะดําเนินการเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่ตําบลวังตะกู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดําเนนิงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

................................................. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
มีแผนการดําเนินงานเป็นแนวทางในการดําเนินงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้
แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  

   

 

          (นายมานพ   เป่ียมคล้า) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 

หลักการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน 

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติ ข้อ 1. การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สําหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้จัดทําแผนการดําเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการจริง
เท่าน้ัน โดยให้จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

เหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ได้จัดทําและอนุมัติประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้ว น้ัน 

 เน่ืองจากคณะผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในให้ดีย่ิงขึ้น 
จึงได้มีการโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติม โดยโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการที่ต้ังงบประมาณ
ไว้มากเกินความจําเป็น หรือหมดความจําเป็นต้องใช้ ไปต้ังจ่ายในรายการที่จําเป็นมากกว่า ซึ่งได้รับการ
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ในการประชุมสมัยสามัย สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้
จัดทําแผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ
ช่วงเวลาที่จะดําเนินงาน และเพ่ือให้ผู้บริหาร หน่วยงานผู้ปฏิบัติ ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดําเนินการเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่ตําบลวังตะกู ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 1 
 

บทนํา 



ส่วนที่ 1 
บทนํา 

1.1 บทนํา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากน้ีพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กร
รับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดทําขึ้นเพ่ือให้การกระจายอํานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่าน้ัน แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้
ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ย่ิงขึ้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา เป้าประสงค์ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปี เน่ืองจากมีลักษณะเป็นการ
กําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 
ปี  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ได้ให้ความหมายของแผนการดําเนินงาน และ
โครงการพัฒนาไว้ดังน้ี 

“แผนการดําเนินงาน” หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน 

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 

ดังน้ันแผนการดําเนินงานจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ
ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินงานในปีงบประมาณน้ัน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / 
โครงการ ในแผนการดําเนินงาน ก็เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น 



1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทํา 
แผนดําเนินการ ซึ่งแผนดําเนินการน้ัน มีจุดมุ่งหมายของการจัดทําแผน ดังน้ี 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน เพ่ือให้แนวทางในการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / 
โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

2.  แผนการดําเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากขึ้น 

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน 

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 



จากระเบียบฯ ดังกล่าว ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
2. เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินงานจริง 
4. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนที่ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
5. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลวังตะกู 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืนๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 
 

บัญชีโครงการ 



          

สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก 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 ตู้ชั้นแฟ้มเก็บเอกสาร ชั้นแฟ้มเก็บเอกสาร จ านวน 2 แบบ 18,500 กองคลัง กองคลัง

จ านวน 2 แบบ แบบที่ 1 ตู้ชั้นแฟ้มเก็บเอกสาร 20 อบต.วังตะกู
ช่อง จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 3,500 บาท
รวมเปน็เงิน 14,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดความกว้าง 92 x 31 x 94
  เซนติเมตร
- ตู้ท าจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป พ่นท าสี
- แบง่เปน็ 2 ชั้น แต่ละชั้นมีแผ่นเหล็ก
  ค่ัน แบง่ออกเปน็ชั้นละ 10 ช่อง
- ด้านล่างตู้ มีล้อเล่ือนได้
แบบที่ 2 ตู้ชั้นแฟ้มเก็บเอกสาร 40
ช่อง จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 4,500 บาท 
รวมเปน็เงิน 4,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน



สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- ขนาดความกว้าง 92 x 31 x 180
  เซนติเมตร
- ตู้ท าจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป พ่นท าสี
- แบง่เปน็ 4 ชั้น แต่ละชั้นมีแผ่นเหล็ก
  ค่ัน แบง่ออกเปน็ชั้นละ 10 ช่อง
- ด้านล่างตู้ มีล้อเล่ือนได้

รวม 1 18,500

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)



          

สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก 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 ปัม๊น้ าอัตโนมัติ ขนาด 350 ปัม๊น้ าอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์ 8,900 อบต.วังตะกู กองช่าง

วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ปัม๊น้ าอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์
- เสียงมอเตอร์ขณะท างานเบา และ
  แรงดันน้ าคงที่
- ฉลากไฟเบอร์ 5 ประหยัดค่าใช้จ่าย
- หวัปัม้ทองแดงผสม ทนทาน ไม่เปน็
  สนมิ

รวม 1 8,900

ที่ ครุภัณฑ์

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผด.02/1



          

สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก 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 โซล่าปัม้อินเวอเตอร์ ขนาด โซล่าปัม้อินเวอเตอร์ ขนาด 5.5 HP. 17,400 ระบบประปาผิวดิน กองช่าง

5.5 HP จ านวน 1 เคร่ือง 11 A  380 V  3 Phase  6,000 W อบต.วังตะกู
240-450 VDC  จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 1 17,400

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
     3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู



          

สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 9,500 กองช่าง กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ อบต.วังตะกู
- เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
- เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
- เคร่ืองยนต์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 1.4
  แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกว่า 30 
  ซีซี.
- พร้อมใบมีด
(ตามแบบบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เดือนธันวาคม 2563)

รวม 1 9,500

     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว



          

สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 45,000 กองช่าง กองช่าง

(Inkjet Printer) ส าหรับ Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A1 อบต.วังตะกู
กระดาษขนาด A1 จ านวน 1 เคร่ือง
จ านวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน

- หนา้กว้าง 24 นิว้
- สามารถ ใช้หมึกได้ 4 สี dye-based
  Cyan (C), magenta (M), yellow
  (Y), Pigment-base , black (K)
- มีถาดใส่กระดาษต้ังแต่ A4 - A3
- ใช้หวัพิมพ์เพียง 1 หวั
- สามารถใส่ม้วนกระดาษได้สูงสุดที่
  24 นิว้
- มาพร้อมกับหนา้จอสัมผัสสี กว้าง
  4.3 นิว้
- ความละเอียดสูงสุดในการพิมพ์

     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู
5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



สถานที่ หน่วยงาน

ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  1,200x1,200 dpi
- สามารถตัดกระดาษได้ทันทีหลัง
  พิมพ์งานเสร็จ
- สามารถพิมพ์ลายเส้นเขียนแบบใน
  เวลา 35 วินาทีบนกระดาษ D/A1 
  หรือ 70 แผ่นต่อชั่วโมง
- ความแม่นย าของลายเส้น +/- 0.1%
- มาพร้อมกับโปรแกรมที่ช่วยในการ
  พิมพ์ และรองรับการพิมพ์ผ่านมือถือ
  (mobile print)
- มีหนว่ยความจ า (RAM) 256 MB
- รองรับการเชื่อมต่อ Fast Ethernet
  (100Base-T),Hi-Speed USB 2.0 , 
  Wi-Fi
- รองรับการท างานในภาษา JPEG 
  หรือ PCL3
- รองรับการใช้งานกับระบบ
  ปฎิบติัการ Windows 8 , 
  Windows 10 , Mac OSX

รวม 1 45,000

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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