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คํานํา 

  แผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) 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 2) 
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 ๒) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒) 
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 ๒) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  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 

 เน่ืองจากคณะผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะขยายขอบเขตการให้บริการประชาชน และมีนโยบาย
ที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในให้ดีย่ิงขึ้น จึงได้มีการจัดทําโครงการเพ่ิมเติม โดยโอน
งบประมาณรายจ่ายบางรายการที่ต้ังงบประมาณไว้มากเกินความจําเป็น หรือหมดความจําเป็นต้องใช้ ไปต้ัง
จ่ายในรายการที่จําเป็นมากกว่า ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะกู ในการประชุมสมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูจึงได้
จัดทําแผนการดําเนินงาน (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) 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 



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
  หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100.00 497,000 100.00 กองช่าง

รวม 1 100.00 497,000 100.00

รวมทั้งสิ้น 1 100.00 497,000 100.00

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.01



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนน ดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 497,000 เริ่มจากทางแยกถนน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต จํานวน 2 ช่วง ม่วงตารศ - สวน
หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1  กว้าง 5.00 เมตร ยาว ตะไคร้ ฝั่งตะวันออก

120 เมตร (ฝั่งตะวันออก) ถึงแยกซอยแสง
ช่วงที่ 2  กว้าง 5.00 เมตร ยาว ส่องฟ้า ฝั่งตะวันตก
75 เมตร (ฝั่งตะวันตก) ถึงบริเวณหน้าที่ดิน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หนา 0.05 นางสาวชุติมา 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ยิ้มใจดี หมู่ที่ 1
ไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม.

รวม 1 497,000

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2564ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ



          

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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 17,000 ส านกังานปลัด ส านกังาน

งานส านกังาน (จอแสดง ส านกังาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ อบต.วังตะกู ปลัด
ภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นอ้ยกว่า 19 นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง
นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่นอ้ยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หนว่ย
2) หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU)
มีหนว่ยความจ าแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 MB
3) มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM)
ชนดิ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่

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 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู
1. 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.
นอ้ยกว่า 4 GB
4) มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนดิ SATA
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า
1 TB หรือชนดิ Solid State Drive
ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 250 GB
จ านวน 1 หนว่ย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน
1 หนว่ย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100
/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง
7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า
3 ช่อง
8) มีแปน้พิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า
19 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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.
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 30,000 กองคลัง กองคลัง

งานประมวลผล แบบที่ 2 ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ อบต.วังตะกู
(จอแสดงภาพขนาดไม่ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) จ านวน
นอ้ยกว่า 19 นิว้) 1 เคร่ือง
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่นอ้ยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญานนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่นอ้ยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
จ านวน 1 หนว่ย
2) หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หนว่ยความจ าแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 12 MB
3) มีหนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ 
หรือดีกว่า ดังนี้
- เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพจากแผง

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.
วงจรหลักที่มีหนว่ยความจ าขนาดไม่
นอ้ยกว่า 2 GB หรือ
- มีหนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดต้ังอยู่ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หนว่ยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB หรือ
- มีหนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ที่มีความสามารถในการใช้หนว่ยความ
จ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 2 GB
4) มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า
8 GB
5) มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนดิ SATA
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า
2 TB หรือ ชนดิ Solid State Drive
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 480 GB จ านวน 
1 หนว่ย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 
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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 หนว่ย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100
/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง
8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 
3 ช่อง
9) มีแปน้พิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า
19 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 8,900 กองคลัง กองคลัง
LED ขาวด า ชนดิ ชนดิ Network แบบที่ 1 (28 หนา้/ อบต.วังตะกู
Network แบบที่ 1 นาที จ านวน 1 เคร่ือง
(28 หนา้/นาที) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
จ านวน 1 เคร่ือง 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่

นอ้ยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่นอ้ยกว่า 28 หนา้
ต่อนาที (ppm)

แบบ ผด.02/1
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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.
3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้
อัตโนมัติได้
4) มีหนว่ยความจ า (Memory) ขนาด
ไม่นอ้ยกว่า 128 MB 
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
นอ้ยกว่า 1 ช่อง
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่
นอ้ยกว่า 250 แผ่น
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,
Legal และ Custom 

รวม 3 55,900

แบบ ผด.02/1
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