
 

ส่วนที่ 1  
1.1  บทน า   
    

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา อบต. โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี 
โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้าและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จึงไดจ้ัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปี  พ.ศ. 
2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564  และเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
        จุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1) แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 2) แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อควบคุมการด าเนินงานเป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3) แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
     3.1  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
     3.2  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม, 
เงินอุดหนุนเฉพาะกจิหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
     3.3  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
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    3.4  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที ่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
     3.5  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้แผนการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี, งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม,งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินงานในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงาน  แผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1. เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการที่ชัดเจน 
  2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง 
                        ส่วนท้องถิ่น 
  3. เพ่ือแสดงถึงการใช้ แนวทาง การน าแผนพัฒนาสามปีมาใช้ด าเนินการ 
  4. เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการน าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่น ามาปฏิบัติจริง 
  5. เพ่ือชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 
  6. เพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  7. เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆท่ีดาเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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  จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมไิด้ดังน้ี 
 

 
    

  คณะกรรมการสนับสนุน                     รวบรวมโครงการ/กิจกรรม                      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                       หนว่ยงานอื่น  
                       จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 
                                                   เสนอร่างแผนการด าเนินงาน  
 
 
            คณะกรรมการ                             พิจารณาร่างแผน 
            พัฒนาท้องถิ่น                               การด าเนินงาน 
                                                
                                                    เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
           คณะกรรมการ                   ผู้บริหารท้องถิ่น 
           พัฒนาท้องถิ่น                                ให้ความเห็นชอบ 
 
                                                                ประกาศ 
                                                         ใช้แผนการด าเนินงาน 
   

 

1.4  การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3, ....)  
  ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
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 ส่วนที่  1    บทน า 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทน าวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานขั้นตอนการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประโยชน์ของแผนการด าเนินงานโดยน าเสนอ  ดังนี้ 
   1.1  บทน า 
   1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
   1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/ 
กิจกรรม/งบประมาณ  โดยน าเสนอ ดังนี้  
  2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ   ( แบบ ผด.01 ) 
  แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา  จ านวนโครงการที่ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ   
  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนิน คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ 
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้งและต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
  การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
  2.2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  ( แบบ ผด. 02 ) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนาโดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ
และเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
  2.3 บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 
1.5  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ 
 4. ท าให้สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 
 5. ได้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน 
 6. เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 7. สามารถรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ 
 8. แสดงถึงความสามารถศักยภาพที่ตอบสนองความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
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แบบ ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนนิการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  (รวม) 7 13.73 1,814,500       6.52

       1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4 624,500          กองช่าง

       1.2  แผนงานเคหะและชุมชน (งบเงินอดุหนุนงานไฟฟา้และถนน) 3 1,190,000       

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นแหลง่น้้าอุปโภค- บริโภค   (รวม) -            0.00 -                0.00

-            -                -                -                

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคมสาธารณสุข และความเปน็อยูข่อง ปชช.(รวม) 20 39.22 23,943,800     85.98

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5 470,000          กองสวสัดิการ

3.2  แผนงานงบกลาง 9 22,913,800      ส านักปลัด

3.3  แผนงานสาธารณสุข 5 320,000          ส านักปลัด

3.4  เงินอดุหนุน 1 240,000          

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  รายได ้และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน  (รวม) 2 3.92 80,000           0.29

4.1   แผนงานการเกษตร 2 80,000           ส านักปลัด

บญัชีสรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดา้เนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
**************************

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา จ านวนงบประมาณ หนว่ยด าเนนิการ
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แบบ ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนนิการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศานา  ประเพณี   วัฒนธรรมและการทอ่งเทีย่ว 13 25.49 1,575,200       5.66

     5.1  แผนงานการศึกษา 8 770,200          กองการศึกษา

     5.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 4 125,000          กองสวสัดิการ

     5.3 เงินอดุหนุน 1 680,000          กองการศึกษา

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   (รวม) 1 1.96 30,000           0.11

6.1  แผนงานการเกษตร 1 30,000           ส านักปลัด

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองบา้นเมืองทีด่ ี  (รวม) 8 15.69 405,000         1.45

7.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 380,000          ส านักปลัด

7.2   เงินอดุหนุน 1 25,000           ส านักปลัด

รวมทัง้สิน้ 51             100.00           27,848,500     100.00

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา จ านวนงบประมาณ หนว่ยด าเนนิการ
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แบบ ผด.02

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) 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 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพกั  - สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร 161,000      หมูท่ี่ 6 กองช่าง

(สายจากศาลากาญจนาภิเษก-บ้านนางต๋ิม เกษมศรี)  - ปรับปรุงวางท่อระบายน้ ากลม คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.00x1.00 เมตร

บ้านหัวนา หมูท่ี่ 6 จ านวน 25 ท่อน พร้อมบ่อพกัน้ า คสล. จ านวน 3 บ่อ (ตามแบบ อบต.

บุง่คล้าก าหนด)

 - ลงหินลูกรัง กวา้ง 3.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาว 20.00 เมตร

เป็นปริมาตรหินลูกรังไมน่้อยกวา่ 9.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่ง

ให้เรียบร้อย

 - พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ฯ  จ านวน  1 ป้าย

2 โครงการปรับปรุงอาคารเบญจมาศ องค์การบริหารส่วน  - ขนาดกวา้ง 6.97 เมตร ยาว 13.68 เมตร หรือมพีืน้ท่ีปรับปรุงไมน่้อยกวา่ 170,000      อบต.บุง่คล้า กองช่าง

ต าบลบุง่คล้า ต าบลบุง่คล้า อ าเภอเมอืงชัยภูม ิ 95.35 ตร.ม.

จังหวดัชัยภูมิ  - พร้อมติดต้ังป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

3 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน  - พืน้ท่ีปรับปรุงฝ้าเพดาน ภายใน 120.00 ตร.ม. 296,000      ศพด. กองช่าง

ต าบลบุง่คล้า บ้านหนองฉิม หมูท่ี่ 2  - พืน้ท่ีปรับปรุงฝ้าเพดาน ภายนอก 117.21 ตร.ม.

 - งานเทคอนกรีตรอบอาคาร 70.41 ตร.ม.

 - งานเสริมดินพร้อมลงลูกรังด้านข้าง ศพด. 188.52 ตร.ม.

สถานท่ี

ด าเนินการ

สว่นที ่2  

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดา้เนินงาน  ประจา้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กจิกรรม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
งบประมาณ
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ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) 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.

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4  - ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   15,500        หมูท่ี่ 4 กองช่าง

(สายบ้านนางสุภาพร บุญโนนแต้ เชื่อมต่อ ถนน คสล. หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 4.80 ตร.ม.
อสิานเขียว)  - พร้อมติดต้ังป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

1.2 งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟ้าถนน)

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) 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.

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า ระยะทาง 1,100 เมตร 370,000      หมูท่ี่ 6 กองช่าง

จากบ้านนายสนม - บ้านนายน าโชค โชคบ ารุง
หมูท่ี่ 6 

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า ระยะทาง 1,200 เมตร 670,000      หมูท่ี่ 7 กองช่าง

จากบ้านนายแสวง นักรบ-บ้านนายสุทัศน์ 
หาญวเิศษ    หมูท่ี่ 7

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า ระยะทาง 400 เมตร 150,000      หมูท่ี่ 4 กองช่าง

จากบ้านนายวรีะ ยอดพระค า - ล าห้วยกอก หมูท่ี่ 4

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02

           2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นแหล่งน้้าอุปโภค -บริโภค การเกษตร

2.1  แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต้าบลบุง่คล้า  อ้าเภอเมอืงชยัภูม ิ จังหวัดชยัภูมิ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด. 02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการคุณภาพชีวิต สาธารณสขุ สงัคม ประชาชนใหเ้ข้มแข็งยัง่ยนื 

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนใน 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 100,000        อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

ช่วงเทศกาล 2) ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

3) แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการ

4) จัดท าป้ายโครงการ

2 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 300,000        อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 2) ประสานจัดหาวทิยากร

พนักงานส่วนท้องถิ่น 3) จัดหาวสัดุ อปุกรณ์

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติ

4) จัดท าป้ายโครงการ

3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 20,000         อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

การยุติความรุนแรงในครอบครัว 2) ประสานจัดหาวทิยากร

3) จัดหาวสัดุ อปุกรณ์

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติ

4) จัดท าป้ายโครงการ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดา้เนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 25623 พ.ศ. 2564สถานท่ี

ด าเนินการ
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แบบ ผด. 02

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการคุณภาพชีวิต สาธารณสขุ สงัคม ประชาชนใหเ้ข้มแข็งยัง่ยนื 

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 20,000         อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) ประสานจัดหาวทิยากร

3) จัดหาวสัดุ อปุกรณ์

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติ

4) จัดท าป้ายโครงการ

5 โครงการอบรมสร้างงานสร้างอาชีพผู้สูงอายุ 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 30,000 อบต.บุง่คล้า กองสวสัดิการ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิารและกลุ่มสตรี 2) ประสานจัดหาวทิยากร

3) จัดหาวสัดุ อปุกรณ์

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติ

4) จัดท าป้ายโครงการ

 

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด. 02

3.3  แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 180,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) จ่ายเงินงบประมาณ

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 10,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) จ่ายเงินงบประมาณ

3 การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 13,140,000    ม.1 - 12 กอง

2) จ่ายเงินงบประมาณ สวสัดิการ

4 การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้พกิาร 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 8,548,800     ม.1 - 12 กอง

2) จ่ายเงินงบประมาณ สวสัดิการ

5 การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 90,000         ม.1 - 12 กอง

2) จ่ายเงินงบประมาณ สวสัดิการ

6 ส ารองจ่าย 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 500,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) จ่ายเงินงบประมาณ

7 เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 200,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) จ่ายเงินงบประมาณ

8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 240,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 2) จ่ายเงินงบประมาณ

9 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) จ่ายเงินงบประมาณ

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงการ/กจิกรรม
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แบบ ผด. 02

3.4  แผนงานสาธารณสขุ

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมูบ่้านต้นแบบในการ 1) กจิกรรมรณรงค์ 30,000 ม.1 - 12 ส านักปลัด

บริหารจัดการขยะ 2) ประชุม / อบรมให้ความรู้

2 โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคติดต่ออบุัติใหมห่รือ 1) กจิกรรมรณรงค์ 50,000 ม.1 - 12 ส านักปลัด

อบุัติซ้ า 2) ประชุม / อบรมให้ความรู้

3 โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคไข้เลือดออก 1) ประชุมอบรมให้ความรู้ 170,000        ม.1 - 12 ส านักปลัด

2) ออกหน่วยรณรงค์แจกจ่ายทรายอะเบท

ท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย ก าจัดลูกน้ ายุงลาย

3) พน่สารเคมกี าจัดยุงลาย

4 โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า 1) ส ารวจจ านวนสุนัข,แมว 40,000         ม.1 - 12 ส านักปลัด

2) จัดหาวคัซีน

3) ฉีดวคัซีน

5 โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคเอดส์ 1) กจิกรรมรณรงค์ 30,000         ม.1 - 12 ส านักปลัด

2) ประชุม / อบรมให้ความรู้

3.5 เงินอุดหนุน

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเงินอุดหนนุส าหรับการด าเนนิการ 1) จัดท าบันทึกข้อตกลง 240,000        อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 2) บันทึกขออนุมติัเบิก-จ่าย งบประมาณ หมูท่ี่ 1-12

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงการ/กจิกรรม
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แบบ ผด.02

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจรายได ้และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน

4.1  แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) 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 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน 1) เสนอโครงการต่อผู้บริหารพจิารณาอนุมติั 50,000      อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

เพือ่เพิม่ศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอด 2) ประสานกบัหน่วยงานเพือ่จัดหาวทิยากร ศูนย์เรียนรู้ฯ

เทคโนโลยีการเกษตรต าบลบุง่คล้า 3) ประชุม / อบรมให้ความรู้

4) ภาคปฏิบัติ /ศึกษาดูงาน

2 โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1)เสนอโครงการต่อผู้บริหารพจิารณาอนุมติั 30,000      อบต.บุง่คล้า กอง

2) ประสานกบัหน่วยงานเพือ่จัดหาวทิยากร ศูนย์เรียนรู้ฯ สวสัดิการ

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้

4) ภาคปฏิบัติ 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดา้เนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02

                                                          บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

                                                      แผนการดา้เนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

                                                       องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและการทอ่งเทีย่ว

5.1  แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ 1) เพือ่ปลูกฝังการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมในเด็กปฐมวยั 30,000 ศพด. กองการศึกษา

ส่ิงแวดล้อม 2) เพือ่ใหเ้ด็กนร.รู้รักษาส่ิงแวดล้อม อบต.บุง่คล้า

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการดูแลเด็กกอ่น 1) เพือ่ใหผู้้ปกครองมีความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั 20,000 ศพด. กองการศึกษา

วยัเรียน พฒันาการเด็ก อบต.บุง่คล้า

2) เพือ่ใหผู้้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 21,500      ศพด. กองการศึกษา

(ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน) 2) จัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พฒันาผู้เรียน อบต.บุง่คล้า

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 15,000      ศพด. กองการศึกษา

(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 2) จัดหาชุดเคร่ืองแบบนักเรียน อบต.บุง่คล้า

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 212,900     ศพด. กองการศึกษา

(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 2) จัดหาส่ือ วสัดุการเรียนการสอน อบต.บุง่คล้า

ให้กบัเด็กนักเรียน

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 10,000      ศพด. กองการศึกษา

(ค่าหนังสือเรียน) 2) จัดหาหนังสือเรียนให้กบัเด็กนักเรียน อบต.บุง่คล้า

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 10,000      ศพด. กองการศึกษา

(ค่าอปุกรณ์การเรียน) 2) จัดหาอปุกรณ์ให้กบัเด็กนักเรียน อบต.บุง่คล้า

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 450,800     ศพด. กองการศึกษา

(ค่าอาหารกลางวนั ศพด.) 2) จัดหาอาหารกลางวนัให้กบัเด็กนักเรียน อบต.บุง่คล้า
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  แบบ ผด.02
5.2 เงินอุดหนุน

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 1) จัดท าบันทึกข้อตกลง 680,000     อบต.บุง่คล้า กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกดั สพฐ. 2) บันทึกขออนุมติัเบิก-จ่าย งบประมาณ

5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี (ผลผลิต) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกฬีาท้องถิ่นสัมพนัธ์ 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 30,000      อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการ

3) ด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม

4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

2 โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็กวถิีพทุธ 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 5,000 อบต.บุง่คล้า กองการศึกษา

2) แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการ

3) ด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม

4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

3 โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีงาน 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 60,000 อบต.บุง่คล้า กองการศึกษา

บุญเดือนหก งานเจ้าพอ่พระยาแล 2) แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการ

3) ด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม

แห่บายสี

4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

4 โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีลอยกระทง 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 30,000 อบต.บุง่คล้า กองการศึกษา

2) แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการ

3) ด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม

4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ
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แบบ ผด.02

         6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
6.1  แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคลองสวย น้ าใส 1) เสนอโครงการ/อนุมติัโครงการ 30,000        อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบ

3) ด าเนินงานการตามโครงการ

4) สรุปผลการด าเนินงาน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดา้เนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองทีด่มีีประสทิธภิาพ
7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ อบต.สัญจร ประจ าปีงบประมาณ 2564 1) เสนอโครงการ/อนุมติัโครงการ 30,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

3) ด าเนินงานตามโครงการ

4) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ

2 โครงการขับเคล่ือนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 1) เสนอโครงการ/อนุมติัโครงการ 20,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

3) ด าเนินงานตามโครงการ

4) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ

3 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 1) เสนอโครงการ/อนุมติัโครงการ 30,000       อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

3) ประกาศรับสมคัร

4) ด าเนินงานตามโครงการ

5) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ

4 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ กจิกรรมเทิดพระเกยีรติ /เฉลิมพระเกยีรติ/ 50,000       อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

เฉลิมพระชนมพรรษา  พระมหากษตัริย์ไทยและ

พระบรมวาศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตามวโรกาสต่าง ๆ

5 โครงการปลูกจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม 1) จัดท าโครงการเพือ่ขออนุมติัจากผู้บริหารท้องถิ่น 50,000       อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

คอรัปชั่น 3) ประสานกบัหน่วยงานเพือ่จัดหาวทิยากร

4) ประชุม/อบรมให้ความรู้

5) สรุปผลผลการด าเนินงานตามโครงการ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดา้เนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผด.02

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติประจ า 1) จัดท าโครงการเพือ่ขออนุมติัจากผู้บริหารท้องถิ่น 150,000

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

3) ประสานกบัหน่วยงานเพือ่จัดหาวทิยากร

4) ประชุม/อบรมให้ความรู้

5) สรุปผลผลการด าเนินงานตามโครงการ

7 โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพการใช้งานแผนท่ี  - เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 50,000       อบต.บุง่คล้า กองคลัง

ภาษแีละการใช้ข้อมลูสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (GIS) โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพการใช้งานแผนท่ี

ภาษแีละการใช้ข้อมลูสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (GIS)

ประจ าปีงบประมาณ 2564

เงินอุดหนุน

ล าดับ รายละเอยีดของกจิกรรม หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิต) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อดุหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 1) จัดท าบันทึกข้อตกลง 25,000       อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมอืงชัยภูมิ 2) บันทึกขออนุมติัเบิก-จ่าย งบประมาณ

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02

6.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิต) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

พ.ศ.2564พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1

งานบริหารงานทัว่ไป

1. ครุภัณฑ์สา้นักงาน

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกา้อีท้ างาน จ านวน 1 ตัว  จ านวน 1 ตัว 1,800        อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2 โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟตุ จ านวน  1  ตัว 5,500        อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

3 โต๊ะโอเมกา้ จ านวน 10 ตัว 20,000      อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One  - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวล 60,000      ส านักปลัด

ส าหรับงานประมวลผล   ผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง 

จ านวน 2 เคร่ือง   โดยมคุีณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 

  core) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อยกวา่ 

  1.6 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี

  ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บญัชีจ้านวนครุภัณฑ์สา้หรับทีไ่ม่ไดด้า้เนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการดา้เนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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แบบ ผด.02/1

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ Cache

  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไมน่้อยกวา่ 

6 MB

 - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคุีณลักษณะอย่างใด

  อย่างหนึ่งหรือดีกวา่ ดังนี้

1) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก

  ท่ีมคีวามสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความ 

  จ าหลักขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพท่ีมคีวามสามารถในการใช้ 

  หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB

 - มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่มขีนาด

  ไมน่้อยกวา่ 4 GB มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกวา่ 

  ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

  ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย

 - ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดต้ัง ภายใน (Internal) หรือ

  ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย

 - มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ

  10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่             

  ไมน่้อยกวา่ 3 ช่อง

 - มแีป้นพมิพแ์ละเมาส์

พ.ศ. 2564
ครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- มจีอแสดงภาพในตัว และมขีนาดไมน่้อยกวา่ 21 นิ้ว

  ความละเอยีดแบบ FHD (1920x1080)

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

  Bluetooth

2 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า 30,000      ส านักปลัด

ชนิด Network แบบท่ี 2   ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง

จ านวน 2 เคร่ือง - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพส์าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่

  38 หน้าต่อนาที (ppm)

 - สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอตัโนมติัได้

- มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่้อยกวา่ 256 MB

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวา่จ านวน

  ไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

 - มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่

  น้อยกวา่ 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย

  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 250 แผ่น

 - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564สถานท่ี

ด าเนินการ
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แบบ ผด.02/1

แผนงานบริหารงานคลงั

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One  - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวล 23,000      อบต.บุง่คล้า กองคลัง

ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง   ผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง 

  โดยมคุีณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 

  core) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อยกวา่ 

  1.6 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี

  ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ Cache

  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไมน่้อยกวา่ 6 MB

 - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคุีณลักษณะอย่างใด

  อย่างหนึ่งหรือดีกวา่ ดังนี้

1) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก

  ท่ีมคีวามสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความ 

  จ าหลักขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพท่ีมคีวามสามารถในการใช้ 

  หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB

 - มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่มขีนาด

  ไมน่้อยกวา่ 4 GB มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกวา่ 

  ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

  ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย

 - ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดต้ัง ภายใน (Internal) หรือ

พ.ศ. 2564

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  หรือ ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย

- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อย

  กวา่ 1 ช่อง

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 

  ไมน่้อยกวา่ 3 ช่อง

- มแีป้นพมิพแ์ละเมาส์

- มจีอแสดงภาพในตัว และมขีนาดไมน่้อยกวา่ 21 นิ้ว 

  ความละเอยีดแบบ FHD (1920x1080)

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  

  และ Bluetooth

2 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  -  มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x1,200   dpi 8,900        

หรือ Network แบบท่ี 1 - มคีวามเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่

จ านวน 1 เคร่ือง   28 หน้าต่อนาที (ppm)

- สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอตัโนมติัได้

- มหีน่วยความจ า(Memory)ขนาดไมน่้อยกวา่ 128 MB

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่

  จ านวน ไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 

  1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi

พ.ศ. 2564
ครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  (IEEE 802.11b , g, n) ได้

- มถีาดใส่กระดาษได้รวมกนัไมน่้อยกวา่ 250 แผ่น

- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom

แผนงานการศึกษา

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองสแกนลายนิ้วมอืชนิดบันทึกเวลา 1.รองรับลายนิ้วมอื 3,000 ลายนิ้วมอื 8,500        

เข้าออกงาน 2.สามารถบันทึกข้อมลูได้ 100,000 รายการ

3.หน้าจอ LED

4.สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ

5.มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน

6.ราคาไมร่วมค่าติดต้ัง

2 ชุดรับแขกไม้ - เพือ่จัดซ้ือชุดรับแขกไม ้ขนาด 80x200 ซม. 5,000        

1. ครุภัณฑ์สา้นักงาน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ครุภัณฑ์ งบประมาณ

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

สถานที่

ด าเนินการ
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แบบ ผด.02/1

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction  - เป็นอปุกรณ์ท่ีมคีวามสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner และ Fax 7,500

แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ์    ภายในเคร่ืองเดียวกนั

(lnk Tank printer) - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ์

  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x 1,200 dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4  

  ไมน่้อยกวา่ 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8  ภาพต่อนาที (ipm)

 - มคีวามเร็วในการพมิพสี์ส าหรับกระดาษ A4 

  ไมน่้อยกวา่15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้

 - มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไมน่้อยกวา่   1,200 x 600 หรือ 600 x 

  1,200 dpi

 - มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมติั   (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสี และขาวด า

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 99 ส าเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

 - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่

  น้อยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน

  เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 100 แผ่น

 - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal 

  และ Custom

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 6 แกนหลัก 22,000      อบต.บุง่คล้า กองสวสัดิการ

ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  (6 core) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อย

 กวา่ 3.0 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้

 ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

 จ านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ

  Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนั

  ขนาดไมน่้อยกวา่ 9 MB

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพโดยมคุีณลักษณะอย่างใด 

 อย่างหนึ่ง หรือดีกวา่ ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี

  หน่วยความจ าขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GBหรือ

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย 

  ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาด

  ไมน่้อยกวา่ 2 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพท่ีมคีวามสามารถใน

  การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมน่้อย

  กวา่ 2 GB

- มหีน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่มขีนาด

  ไมน่้อยกวา่ 4 GB

- มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ขนาดความจุ

  ไมน่้อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive ขนาด

  ความจุไมน่้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อย

  กวา่ 1 ช่อง

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 

  ไมน่้อยกวา่ 3 ช่อง

- มแีป้นพมิพแ์ละเมาส์

- มจีอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



30

แบบ ผด.02/1

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองปร้ินเตอร์ (สีด า/ขาว) - เป็นอปุกรณ์ท่ีมคีวามสามารถเป็น Printer, Copier

, Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั

- เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อม ติดต้ังถังหมกึพมิพ ์

  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

- มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 

  ไมน่้อยกวา่ 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ

  ต่อนาที (ipm) 

- มคีวามเร็วในการพมิพสี์ส าหรับกระดาษ A4 

  ไมน่้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ

ต่อนาที (ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 

- มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุด ไมน่้อยกวา่ 1,200 x 600 

  หรือ 600 x 1,200 dpi 

- มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุด ไมน่้อยกวา่ 99 ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 

  จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง 

- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  

  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 



31

แบบ ผด.02/1

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 

   (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 

- มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 100 แผ่น 

- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter,  Legal และ Custom 

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกา้อีม้แีขน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเกา้อีม้แีขน จ านวน 1 ตัว 1,800        

2 โต๊ะเหล็ก 4 ฟตุ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะเหล็ก 4 ฟตุ จ านวน 1 ตัว 5,500        

3 รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิก - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิก 2,700,00

พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา้ ชนิด 6 ล้อ   พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา้ ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล

จ านวน 1 คัน)   มกี าลังแรงมา้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 130 แรงมา้ ระหวา่งหัวเกง๋

  และกระบะบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิก

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564
ครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ส าหรับงาน  - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) 22,000      อบต.บุง่คล้า กองช่าง

ประมวลผล)    จ านวน 1 หน่วย โดยม ีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

  หรือดีกวา่ ดังนี้

1) ในกรณีท่ีมหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory

  รวมในระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไมน่้อยกวา่

  4 MB ต้องมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อยกวา่ 2.3 GHz และมหีน่วย 

  ประมวลผลด้านกราฟกิ (Graphics Processing Unit)  ไมน่้อยกวา่ 10 แกน หรือ

2) ในกรณีท่ีมหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory

   รวมในระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไมน่้อยกวา่ 

  6 MB ต้องมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน

  ไมน่้อยกวา่   1.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สัญญาณ

  นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ  ประมวลผลสูง

 - มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไมน่้อยกวา่ 8 GB

 - มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA  หรือดีกวา่  ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 1 TB 

  หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่

  น้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย

- มจีอภาพท่ีรองรับความละเอยีด ไมน่้อยกวา่ 1,366

  x 768 Pixel  และมขีนาดไมน่้อยกวา่ 12 นิ้ว

 - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่  ไมน่้อยกวา่ 3 ช่อง

- มชี่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563สถานที่

ด าเนินการ

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ งบประมาณ



33

แบบ ผด.02/1

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 

  Interface) 

  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ 

  จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไมน่้อยกวา่ 

  Wi-Fi (IEEE 802.11b,  g, n, ac) และ Bluetooth

  

2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถัง - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์ 4,300        อบต.บุง่คล้า กองช่าง

หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)   (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x1,200

  dpi

- มคีวามเร็วในการพมิพร่์างขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด

  A4 ไมน่้อยกวา่ 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ

  ต่อนาที

- มคีวามเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับ

  กระดาษขนาด A4  ไมน่้อยกวา่ 15 หน้า

  ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 

  จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ครุภัณฑ์ งบประมาณ
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แบบ ผด.02/1

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับ- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อตัโนมติั 29,000      อบต.บุง่คล้า กองช่าง

ศูนย์บริการแบบท่ี 2)   (Auto Document Feeder) ได้ไมน่้อยกวา่ 50 แผ่น

- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอตัโนมติั

- มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมน่้อยกวา่  600x600

  dpi

- มคีวามเร็วในการสแกนกระดาษ

  ขนาด A4 ได้  ไมน่้อยกวา่ 40 ppm

- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน่้อยกวา่กระดาษขนาด A4

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 

  USB 2.0 หรือดีกวา่  จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

  

พ.ศ. 2564
ครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563

 


