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คํานํา 

  องคการบริหารสวนตําบลบานบัว มีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานดานบริการสาธารณะ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน  ตลอดจนพัฒนาประเทศโดยสวนรวม 

โดยที่พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 16 (1) ซึ่งไดกําหนดใหทั้งเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการ

บริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ดังนั้น องคการบริหารสวน

ตําบลบานบัว ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลบานบัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้ึน เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานใหเปนระบบและ

สอดคลองกับแผนงาน/โครงการ ที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคการบรหิารสวนตําบลบานบัว สามารถนําไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

บรรลุเปาหมายอยางมีทิศทาง สามารถใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบการบรรลุผลสําเร็จของเปาหมาย 

และวัตถุประสงคของการพัฒนา ไมเกดิความซ้ําซอนในการนําแผนไปปฏบิัติ 

  แผนการดําเนินงาน ไดจัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 26 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ขอ 12 “ขอ 27 แผนการ

ดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรอืไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย

ราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในปงบประมาณนัน้  การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของ

ผูบริหารทองถิ่น”  ดังนั้น เพื่อใหเปนตามระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบานบัว จึงได

ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น โดยที่รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม ไดเนนการแกไขปญหาความเดือดรอนและตอบสนองตอความตองการของประชาชนภายในเขต

ตําบลบานบัว และศักยภาพการบรหิารงานขององคการบรหิารสวนตําบลบานบัว เปนสําคัญ 

 

 

 

                งานนโยบายและแผน 

    องคการบรหิารสวนตําบลบานบัว 

 

 



สารบัญ 
            หนา 

สวนที่ 1  บทนํา 

 บทนํา             1 

 วัตถุประสงคของแผนการดําเนนิงาน       2 

 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน       2 

รายละเอยีดแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564     3 

 แผนผังลําดับขัน้ตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน     4 

 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน       5 
 

สวนที่ 2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 

 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบผด.01)  6 

 บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)  9 

 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนนิการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น           50 

(แบบ ผด.02/1) 

บัญชรีายการงบประมาณเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะไดรับการจัดสรรตาม 

พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564            68 
 

ภาคผนวก 

 ประกาศใชแผนการดําเนนิงานองคการบรหิารสวนตําบลบานบัว  
 

 

 

  



สวนที่ 1 

บทนํา 
 

  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

  ขัน้ตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  แผนผังลําดับขัน้ตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

  ประโยชนของแผนการดําเนนิงาน 

  



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

อบต.บานบัว | อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูม ิ
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สวนที่  1 
  

บทนํา 

1.บทนํา 

เนื่องดวยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2548ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตาม

หมวด  5  ขอ  26  การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนนิการตามระเบยีบนี้  โดยมีขัน้ตอนดําเนนิการ  ดังน้ี   

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมภิาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน

อื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนนิงาน  เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

   (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพจิารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบรหิาร

ทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนนิงาน  ทัง้น้ี  ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ขอ 

12 ใหยกเลกิความในขอ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้แทน  “ขอ 27  แผนการดําเนนิงานใหจัดทําใหแลวเสร็จ

ภายในสามสบิวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ  

งบประมาณจากเงนิสะสม  หรอืไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมภิาค  

รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณน้ัน การ

ขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบรหิารทองถิ่น”   

ภายใตกฎหมายดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลบานบัว  จึงไดดําเนินการจัดทํา

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ขึ้น  เพื่อใหทราบถึงรายละเอยีดแผนงาน  โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนนิการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น  

และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององคการบริหารสวนตําบลใหมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก

รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานอันจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น

ปงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น   

       /2. วัตถุประสงค... 
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2.  วัตถุประสงคของแผนการดําเนนิงาน 

 (1) เพื่อใหทราบถงึรายละเอยีดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกจิกรรมที่ดําเนนิการจรงิท้ังหมดใน

พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ 

 (2) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององคการบรหิารสวน

ตําบลใหมคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

 (3)  เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด

ตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมี

ความสะดวกมากขึ้น 

  

3.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการจัดทํารางแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ 

ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนการพจิารณารางแผน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหาร

ทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนนิงาน   

ขั้นตอนที่  3  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพจิารณารางแผนการดําเนนิงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น

เพื่อประกาศใชแผนการดําเนินงานทั้งนี้  ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสบิวัน  

 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ

รายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงนิสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและ

โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการใน

พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนัน้   

“การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนนิงานเปนอํานาจของผูบรหิารทองถิ่น”  

         / แผนการดําเนนิงาน...
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มรีายละเอยีดเคาโครงการดังนี้ 

 สวนที ่1 บทนําประกอบดวย 

  1.1  บทนํา 

  1.2  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

  1.3  ขัน้ตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

  1.4  ประโยชนของแผนการดําเนนิงาน 

 สวนที ่2 บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กจิกรรมและงบประมาณประกอบดวย 

2.1บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด.01) 

2.2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ(แบบ ผด. 02) 

  2.3 บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนนิการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  

(แบบ ผด.02/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

อบต.บานบัว | อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูม ิ
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แผนผังลําดับขั้นตอนในการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

รวบรวมแผนงาน โครงการ 

กจิกรรม การพัฒนา 

 

จัดทํา (ราง) 

แผนการดําเนินงาน 

 

เสนอคณะกรรมการ 

พัฒนาทองถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พจิารณา 

(ราง) แผนการดําเนนิงาน 

 

เสนอรางแผนการดําเนนิงาน 

ตอผูบรหิารทองถิ่น 

 

ประกาศเปนแผนดําเนนิงาน 

 

อปท.หรอืหนวยงานอื่น 

ผูบรหิารทองถิ่น 

ปดประกาศแผนการดําเนนิงานภายในสบิหา

วันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไว

อยางนอยสามสบิวัน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

อบต.บานบัว | อ.เกษตรสมบูรณ  จ.ชัยภูม ิ
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4.  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

(1)  ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมี

ความชัดเจนในการปฏิบัตมิากขึ้น 

 (2)  ทําใหการใชจายงบประมาณขององคการบรหิารสวนตําบลเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพ 

(3)  ใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําใหการติดตาม

และประเมนิผลเมื่อสิ้นปมคีวามสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

(4)  ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการ

ดําเนนิงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 

 



สวนที่ 2 

บัญชีจาํนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น 

กจิกรรมและงบประมาณ 

 

     บัญชสีรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

(แบบ ผด.01) 

 บัญชจีํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  
    (แบบ ผด.02) 

     บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพฒันา        

 ทองถ่ิน (แบบ ผด.02/1)  



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ท่ีดําเนนิการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณท้ังหมด รับผดิชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและสงเสรมิคุณภาพชวีติ

1.1  แผนงานการศกึษา 23 16.08 2,956,144 14.32 กองการศกึษา

1.2  แผนงานสาธารณสุข 13 9.09 322,000 1.56 สํานักปลัด อบต.

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบรหิารสวนตําบลบานบัว

ยุทธศาสตร

แผนงาน

แบบ ผด.01

1.2  แผนงานสาธารณสุข 13 9.09 322,000 1.56 สํานักปลัด อบต.

1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0.00 0 0 สํานักปลัด อบต.

1.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.70 100,000 0.48 สํานักปลัด อบต.

1.5   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 13 9.09 685,000 3.32 กองการศกึษา

1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 4.90 405,000 1.96 สํานักปลัด อบต.

1.7  แผนงานงบกลาง 8 5.59 11,590,802 56.15 สํานักปลัด อบต.

รวม   65 45.45 16,058,946 77.80

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

2.1  แผนงานการเกษตร 1 0.70 150,000 0.73 สํานักปลัด อบต.

2.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.40 60,000 0.29 สํานักปลัด อบต.

รวม   3 2.10 210,000 1.02รวม   3 2.10 210,000 1.02
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ท่ีดําเนนิการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณท้ังหมด รับผดิชอบหลัก

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 68 47.55 3,542,625 17.16 กองชาง

3.2 แผนงานเคหะชุมชน 0 0 0 0 กองชาง

  

รวม   68 47.55 3,542,625 17.16

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

แผนงาน

ยุทธศาสตร

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

4.1  แผนงานการเกษตร 1 0.70 20,000 0.10 สํานักปลัด อบต.

รวม   1 0.70 20,000 0.10

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิาราชการตามหลักธรรมาภบิาล

5.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 6 4.20 810,000 3.92 สํานักปลัด อบต.

กองคลัง

กองชาง

รวม   6 4.20 810,000 3.92

รวมทั้งสิ้น  143 100 20,641,571 100
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จํานวนครุภัณฑ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ

ท่ีดําเนนิการ ของครุภัณฑทัง้หมด งบประมาณ ของงบประมาณท้ังหมด

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิาราชการตามหลักธรรมาภบิาล

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ครุภัณฑสํานักงาน 4 40.00 40,200 22.52 สํานักปลัด อบต.

ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ 0 0.00 0 0.00 สํานักปลัด อบต.

ครุภัณฑคอมพวิเตอร 2 20.00 112,000 62.75 กองคลัง

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑที่ไมไดดําเนนิการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบรหิารสวนตําบลบานบัว

ยุทธศาสตร
หนวยดําเนนิการ

แผนงาน

แบบ ผด.01

ครุภัณฑคอมพวิเตอร 2 20.00 112,000 62.75 กองคลัง

รวม   6 60.00 152,200 85.27

แผนงานการศกึษา

ครุภัณฑสํานักงาน 2 20 15,300 8.57 กองการศกึษาฯ

ครุภัณฑคอมพวิเตอร 1 10 8,000 4.48 กองการศกึษาฯ

รวม   3 30 23,300 13.05

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑสํานักงาน 1 10 3,000 1.68 กองชาง

ครุภัณฑคอมพวิเตอร 0 0 0 0.00 กองชาง

รวม   1 10 3,000 1.68

รวมทั้งสิ้น  10 100 178,500 100
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4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

4.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนนิการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องคการบริหารสวนตําบลบานบัว

ที่ ครุภัณฑ รายละเอยีดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมดําเนนิการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

(บาท) ดําเนนิการ รับผดิชอบหลัก 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 เครื่องคอมพวิเตอร สําหรับงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร 90,000 อบต.บานบัว สํานัก

ประมวลผล แบบที่ 2  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 ปลัด อบต.

 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

(ขอบัญญัตฯิ 64  หนา 142-143) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 90,000 

บาท โดยมคุีณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร

ของกระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

   - มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา

 6 แกนหลัก(6 core)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬกิา

พื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่ม

สัญญาณนาฬกิาไดในกรณทีี่ตองใชความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย

   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนวยความจํา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอยีดของครุภัณฑ



งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนนิการ รับผดิชอบหลัก 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 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดยีวกัน

ขนาดไมนอยกวา 12 MB

   - มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรอืดีกวา ดังนี้

  1)เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก

ที่มหีนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรอื

  2)มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยูภายใน 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอยีดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

  2)มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยูภายใน 

หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit

ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB 

 3)มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ

ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 2 GB 

 - มหีนวยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรอืดกีวา

มขีนาดไมนอยกวา 8 GB 

 - มหีนวยจัดเก็บขอมูล ชนดิ SATA หรอืดกีวา

ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรอื ชนดิ 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB 

จํานวน 1 หนวย

 - ม ีDVD-RW หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย



งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนนิการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - มชีองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มชีองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอื

ดกีวา ไมนอยกวา 3 ชอง

 - มแีปนพมิพและเมาส

 - มจีอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอยีดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 - มจีอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย

เครื่องพมิพชนดิเลเซอรหรอืชนดิ LED ขาว-ดํา ชนดิ 

Network แบบที่ 2 (38หนา/นาที) จํานวน 15,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร

ของกระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไมนอยกวา 

1,200x1,200 dpi 

 - มคีวามเร็วในการพมิพสําหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 38 หนาตอนาท ี(ppm) 

 - สามารถพมิพเอกสารกลับหนาอัตโนมัตไิด

 – มหีนวยความจํา(Memory)ขนาดไมนอยกวา128MB 

 - มชีองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา



งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนนิการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มชีองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง หรอืสามารถใชงานผานเครอืขาย

ไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได

 - มถีาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

ที่ ครุภัณฑ รายละเอยีดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

2 เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุก  สําหรับงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโนตบุก 22,000 อบต.บานบัว สํานัก 

ประมวลผล สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ปลัด อบต

(ขอบัญญัตฯิ 64  หนา 144-145) โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอรของ

กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

 - มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 

แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่ง หรอืดีกวา ดังนี้  

1. ในกรณท่ีีมหีนวยความจํา แบบ Cache Memory

 รวมในระดับ (Level) เดยีวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB

ตองมคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไมนอยกวา 

2.2 GHz  และมีหนวยประมวลผล ดานกราฟก 



งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนนิการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน 

2. ในกรณท่ีีมหีนวยความจํา แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level)เดยีวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB 

ตองมคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไมนอยกวา 

1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่ม สัญญาณนาฬกิาได

ในกรณท่ีีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง

 – มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอื

ที่ ครุภัณฑ รายละเอยีดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 – มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอื

ดกีวา  ขนาดไมนอยกวา 8 GB 

 - มหีนวยจัดเก็บขอมูล ชนดิ SATA หรอืดกีวา 

ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรอื ชนดิ Solid State 

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา120GB จํานวน 1 หนวย 

 - มจีอภาพที่รองรับความละเอยีดไมนอยกวา 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว .

 - มชีองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอื

ดกีวา ไมนอยกวา 3 ชอง

 - มชีองเชื่อมตอแบบ HDMI หรอื VGA จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง

 - มชีองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface)

 แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา จํานวน



งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนนิการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ไมนอยกวา 1 ชอง

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi

 (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

รวม 2  - 112,000

ที่ ครุภัณฑ รายละเอยีดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

4.2 แผนงานการศกึษา

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ. 2563

(บาท) ดําเนนิการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมดําเนนิการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานบัว

ที่ ครุภัณฑ รายละเอยีดของครุภัณฑ

แบบ ผด.02/1

(บาท) ดําเนนิการ รับผดิชอบหลัก 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 ครุภัณฑคอมพวิเตอร                     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพมิพMultifunction 8,000 อบต.บานบัว กองการ

เครื่องพมิพ Multifunction แบบฉดีหมกึ แบบฉดีหมกึพรอมตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ศกึษาฯ

พรอมตดิตัง้ถังหมกึพมิพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 

(Ink Tank Printer)  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ

(ขอบัญญัตฯิ 64  หนา 191-192) ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอรของกระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ดังนี้

 - เปนอุปกรณที่มคีวามสามารถเปน Printer, Copier ,

 Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดยีวกัน

 - เปนเครื่องพมิพแบบฉดีหมกึพรอมตดิตัง้ถัง

หมึกพมิพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลติ

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไมนอยกวา 

1,200x1,200 dpi 

ที่ ครุภัณฑ รายละเอยีดของครุภัณฑ



งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ. 2563

(บาท) ดําเนนิการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - มคีวามเร็วในการพมิพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 27 หนาตอนาท ี(ppm) หรอื 8 ภาพ

ตอนาท ี(ipm) 

 - มคีวามเร็วในการพมิพสสีําหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 15 หนาตอนาท ี(ppm) หรอื 5 ภาพ

ตอนาท ี(ipm)

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได

ที่ ครุภัณฑ รายละเอยีดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2564

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได

 - มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา

 1,200x600 dpi 

 - มถีาดปอนเอกสารอัตโนมัต(ิAuto Document Feed)

 - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทัง้สแีละขาวดํา

 – สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา

 - สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต

 - มชีองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอื

ดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง



งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ. 2563

(บาท) ดําเนนิการ รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - มชีองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface)

 แบบ 10/100 Base-T หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง หรอื สามารถใชงานผานเครอืขายไรสาย 

Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได

 - มถีาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom

รวม 1  - 8,000

ที่ ครุภัณฑ รายละเอยีดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2564

รวม 1  - 8,000



ที่ โครงการ รายละเอยีดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนนิการ รับผดิชอบหลัก 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 โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก กวาง 4 เมตร 3,800,000 บานหามแห อบต.บานบัว

รหัสทางหลวงทองถ่ิน ชย.ถ.90-034 ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 8

บัญชรีายการงบประมาณเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิที่จะไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณเงนิอุดหนุนที่จัดสรรใหแกเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

แผนงานยุทธศาสตรสงเสรมิการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แนบทายหนังสอืกรมสงเสริมการปกครรองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2763 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

รหัสทางหลวงทองถ่ิน ชย.ถ.90-034 ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูที่ 8

สายบานเขาเราสุข บานหามแห หมูท่ี 8 องคการบรหิารสวนตําบลบานบัว อําเภอเกษตร

สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 1 สายทาง

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก กวาง 4 เมตร 8,070,000 บานโนนกอก อบต.บานบัว

รหัสทางหลวงทองถ่ิน ชย.ถ.90-032 ยาว 3,255 เมตร หนา 0.15 เมตร หมูท่ี 4

สายหวยหนิฝน บานโนนกอก หมูที่ 4 องคการบรหิารสวนตําบลบานบัว อําเภอเกษตร

สมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 1 สายทาง

รวม 2  - 11,870,000

68
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