
 

 

  
  

    

แผนการด าเนินงานแผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิอ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
 

  



 

 

  
  



 

 

 
ค ำน ำ 

 
  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจัดท า
ขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนงาน/รายละเอียด / โครงการและกิจกรรม  ที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลบุ่งคล้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  แผนการด าเนินงานฉบับนี้  ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลบุ่งคล้า ที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย  
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  ส่วนส่วนที่ 1 ที่ 1    
 

1.1  บทน า      

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ได้จัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาอบต. โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับ
งบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน  2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้าและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 
25๖3 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563  และเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
 

        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 าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพ่ือควบคุมการด าเนินงานเป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
     3.1  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
     3.2  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม, 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
     3.3  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
     3.4  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที ่
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ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
     3.5  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 

 1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้แผนการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินงานในพ้ืนที่องค์ก าปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ 
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 
  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 4   ได้ก าหนดให้การจัดท าแผนการด าเนินงานตาม ข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่าการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิบวันนับตั้งแต่ตั้งงบประมาณด าเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินงานในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การ
ขยายเวลาการจัดท าแผนและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร 



 

 
3 

 

  จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้
 

 
       คณะกรรมการสนับสนุน          รวบรวมโครงการ/กิจกรรม         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                 หน่วยงานอ่ืน 
             จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 
                                                 เสนอร่างแผนการด าเนินงาน  
 

 
            คณะกรรมการ                          พิจารณาร่างแผน 
            พัฒนาท้องถิ่น                            การด าเนินงาน 
                                                
                                                 เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
           คณะกรรมการ                   ผู้บริหารท้องถิ่น 
           พัฒนาท้องถิ่น                             ใหค้วามเห็นชอบ 
 
                                                            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.1 ) 
  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. 2 ) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนาโดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียด
ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ
และเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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 าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  (รวม) 25 39.06 5,391,500     17.27

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 25 5,391,500      กองชา่ง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้้าอุปโภค- บรโิภค   (รวม) -          0.00 -             0.00

-          -              -             -              

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านคุณภาพชวิีตและสังคมสาธารณสุข และความเปน็อยู่ของ ปชช.(รวม) 18 28.13 22,934,000   73.46

3.1  แผนงานสร้างความเขม้แข็ง 5 490,000        กองสวัสดกิาร

3.2  แผนงานงบกลาง 9 21,994,000    ส านักปลัด

3.3  แผนงานสาธารณสุข 3 210,000        ส านักปลัด

3.4  เงนิอุดหนุน 1 240,000        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  รายได้ และภูมิปญัญาท้องถิ่น  (รวม) 2 3.13 110,000        0.35

4.1   แผนงานการเกษตร 2 110,000         ส านักปลัด

บญัชสีรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด้าเนนิงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารสว่นต้าบลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวัดชยัภูมิ
**************************

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ
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แบบ ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศานา  ประเพณี   วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 10 15.63 1,334,800     4.28

     5.1  แผนงานการศกึษา 6 628,800       กองการศกึษา

     5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 190,000        กองสวัสดกิาร

     5.3 เงนิอุดหนุน 1 516,000        

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   (รวม) 2 3.13 530,000       1.70

6.1  แผนงานการเกษตร 2 530,000        ส านักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจดัการองค์กรและการปกครองบา้นเมืองท่ีดี   (รวม) 7 10.94 919,608        2.95

7.1   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 694,608       ส านักปลัด

7.2   เงนิอุดหนุน 1 25,000         

7.3  แผนงานรักษาความสงบ 1 200,000        ส านักปลัด

รวมท้ังสิน้ 64            100.00         31,219,908    100.00

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ
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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 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด  - ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.25-0.40 เมตร ยาว 119.00 เมตร 233,000      หมูท่ี่ 8 กองช่าง

(สายจากร้านค้ากองทุนหมูบ่้าน - บ้านนายบุญมา)  - พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ฯ  จ านวน  1 ป้าย

 หมูท่ี่ 8

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด  - ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.25-0.40 เมตร ยาว 252.00 เมตร 324,000      หมูท่ี่ 9 กองช่าง

(สายศาลตาปู ่- ถนนลาดยาง) หมูท่ี่ 9  - พร้อมติดต้ังป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว Asphaltic Concrete  - ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร 284,000      หมูท่ี ่5 กองช่าง

 (สายหน้าวดัสัมพนัธมติร - ล าห้วยหลัว) หมูท่ี่ 5  หรือมพีืน้ท่ีปูยางไมน่้อยกวา่ 808.00 ตร.ม.

 - พร้อมติดต้ังป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

4 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องครัว  - ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร   78,000        อบต.บุง่คล้า กองช่าง

หรือมพีืน้ท่ีใช้สอยไมน่้อยกวา่ 72.00 ตร.ม.

สถานท่ี

ด าเนินกา

สว่นที ่2  

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่คลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กจิกรรม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
งบประมาณ
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แบบ ผด.02

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 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 357,000      หมูท่ี่ 4 กองช่าง

(สายจากถนนลาดยาง - ล าห้วยหลัว) หมูท่ี่ 4 หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 648 ตร.ม.

พร้อมลูกรังไหล่ทางและติดต้ังป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 400,000      หมูท่ี่ 12 กองช่าง

(สายจากบ้านนายสุรพล ยิ้มเสง่ียม - ทางลาดยาง) หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 708.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 หมูท่ี่ 12  - เสริมดินไหล่ทาง ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 1.20 เมตร หรือมปีริมาณดินถมไมน่้อยกวา่ 183.00 ลบ.ม.

 - พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการฯ  จ านวน 1 ปา้ย

7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   76,000        หมูท่ี ่9 กองช่าง

(สายนานางค าเขียน ใจปิติ - ไร่นางอภัยมณี) หมูท่ี่ 9 หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 132.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 - เสริมดินรองพืน้ทาง ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร
หนา 0.50 เมตร หรือมปีริมาณดินถมไมน่้อยกวา่ 66.00 ลบ.ม.

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 167,000      หมูท่ี ่7 กองช่าง
(สายนานางประนอม - ล าห้วยหลัว) หมูท่ี่ 7 หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 312 ตร.ม.  

พร้อมลูกรังไหล่ทางและติดต้ังป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ช่วงท่ี 1 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 400,000      หมูท่ี่ 11 กองช่าง
(สายโนนหินแห่ - หนองสัมพนัธ)์ จ านวน 2 ช่วง หมูท่ี่ 11  - ช่วงท่ี 2 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 730.00 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมติดต้ังป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 167,000      หมูท่ี่ 6 กองช่าง
(สายบ้านนางใกล้รุ่ง แกว้ชัยภูม ิ- หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 312 ตร.ม. 
 บ้านนางอม้ พงษส์มบูรณ์) หมูท่ี่ 8 พร้อมลูกรังไหล่ทางและติดต้ังป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

สถานท่ี

ด าเนินกา

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ

 



 

 
9

แบบ ผด.02

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.
11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 37,000        หมูท่ี่ 5 กองช่าง

(สายบ้านนายบุญกอง-บ้านนายแซว) หมูท่ี่ 5  หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 66.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 - เสริมลูกรังรองพืน้ทาง ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร
 หนา 0.10 เมตร หรือมปีริมาณดินลูกรังไมน่้อยกวา่ 6.60 ตร.ม.

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 89,000        หมูท่ี่ 3 กองช่าง

(สายบ้านนายหนูคิด - บ้านนางรุ่งทิพย์ ใจสบาย) หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 162.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง

 หมูท่ี่ 3

13 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 78,000        หมูท่ี ่2 กองช่าง
(สายหน้าวดัสัมพนัธมติร - บ้านนางสายบัว) หมูท่ี่ 5  หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 144.00 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง

14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 399,000      หมูท่ี่ 10 กองช่าง

 (สายนานางสุนีย์ ชูสกลุ - หนองระเริง) หมูท่ี่ 10 หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 728.00 ตร.ม.

พร้อมลูกรังไหล่ทางและติดต้ังป้ายโครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย

15 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 310,000      หมูท่ี่ 3 กองช่าง

(สายบ้านนางพมิพท์อง - บ้านนางกติิมา สุขส าราญ)  หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 564.00 ตร.ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง

 หมูท่ี่ 3 และติดต้ังป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางเพือ่การเกษตร  - ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 610.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 43,000        หมูท่ี่ 4 กองช่าง

(สายนานางสุวจิตร วงษน์รา - ถนน คสล.บ้านนายพชิิต) หรือมปีริมาณดินลูกรังไมน่้อยกวา่ 183.00 ลบ.ม.

 หมูท่ี่ 4

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

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.
17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางเพือ่การเกษตร  - ปรับปรุงเสริมดิน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,090.00 เมตร 233,000      หมูท่ี่ 7 กองช่าง

(สายบ้านนายบ้านนายพวง จ าเริญจิต - กองทุนหมูบ่้าน)  หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมปีริมาณดินถมไมน่้อยกวา่ 2,180.00 ลบ.ม.

หมูท่ี่ 7  - ปรับปรุงเสริมดินลูกรัง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1,090.00 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมปีริมาณดินลูกรังไมน่้อยกวา่ 436.00 ลบ.ม.
และติดต้ังป้าย โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางเพือ่การเกษตร  - ปรับปรุงเสริมดิน ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 495.00 เมตร 214,000      หมูท่ี่ 6 กองช่าง

(สายบ้านนายสมศักด์ิ วงษรั์ตน์ - ถนนลาดยาง  หนาเฉล่ีย 1.00 เมตร หรือมปีริมาณดินถมไมน่้อยกวา่  2,475.00 ลบ.ม.

สาย ITV) หมูท่ี่ 6  - ปรับปรุงเสริมดินลูกรัง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมปีริมาณดินลูกรังไมน่้อยกวา่ 198.00 ลบ.ม. 
 - วางท่อระบาย คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 x 1.00 เมตร  จ านวน 14.00 ท่อน จ านวน 2 จุด   
พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อยและติดต้ังป้ายโครงการฯ 
จ านวน 1 ป้าย

19 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว Asphaltic Concrete  - ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 391,000      หมูท่ี ่1 กองช่าง
(สายรอบหนองตาด า) หมูท่ี่ 1  หรือมพีืน้ท่ีปูยาง Asphaltic Concrete ไมน่้อยกวา่ 1,110 ตร.ม.

 - พร้อมติดต้ังป้ายโครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย

20 โครงการปรับปรุงทางลาดส าหรับคนพกิาร -  - เพือ่จ่ายเป็นค่ากอ่สร้างโครงการปรับปรุงทางลาดส าหรับคนพกิาร 12,000        กองช่าง

 (ตามแบบ อบต.บุง่คล้า)   (ตามแบบ อบต.บุง่คล้า)

21 โครงการปรับปรุงประตูเปิด-ปิดน้ า  - ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร สูง 1.39 เมตร พร้อมบานเปิดปิดไมเ้นื้อแข็ง 8,500         หมูท่ี่ 1 กองช่าง

หนองตาด าด้านทิศตะวนัออก หมูท่ี่ 1  (ตามแบบ อบต.บุง่คล้า)

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

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.
22 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพกั  - ปรับปรุงวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพกั ขนาดกวา้ง 2.30 เมตร 208,000      หมูท่ี ่2 กองช่าง

(ศาลปูต่า) หมูท่ี่ 2 ยาว 7.30 เมตร ลึก 2.39 เมตร (ตามแบบ อบต.บุง่คล้า)
 - พร้อมติดต้ังโครงการฯ  จ านวน 1 ป้าย

23 โครงการล้อมลวดหนามศูนย์เรียนรู้  - ขนาดความยาว 712.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บุง่คล้า) 97,000        กองช่าง

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักปรัชญา
เศษฐกจิพอเพยีง

24 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพกั  - สภาพเดิมเป็นคลองส่งน้ ากวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร 186,000      หมูท่ี ่6 กองช่าง
(สายจากศาลากาญจนาภิเษก) บ้านหัวนา หมูท่ี่ 6   ยาว 20.00 เมตร

 - ปรับปรุงวางท่อระบายน้ ากลม คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง
  1.00x1.00 เมตร จ านวน 26 ท่อน พร้อมบ่อพกัน้ า คสล. 

  จ านวน 2 บ่อ (ตามแบบอบต.บุง่คล้า ก าหนด)

 - ขุดลอกคลองส่งปากบน กวา้ง 2.00 เมตร ขุดลึก 1.80 เมตร กน้คลอง

  กวา้ง 1.25 เมตร ยาว 200 เมตร เป็นปริมาตรดินขุดลอกไมน่้อยกวา่ 

  536.4 ลบ.ม.พร้อมเกล่ียปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.บุง่คล้า 

  ก าหนด)

 - วางท่อระบายน้ ากลม คสล.มอก.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x

  1.00 เมตร จ านวน 2 แห่ง รวม 19 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ

  ให้เรียบร้อย

  - ป้ายประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1  ป้าย (ตามแบบ คพจ.)

25 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมูบ่้าน ,ถนนเชื่อม  - เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนภายในหมูบ่้าน,ถนนเชื่อมและถนน 600,000      ม.1-ม.12 กองช่าง

 ถนนเพือ่การเกษตร และซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง เพือ่การเกษตร

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

           2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นแหลง่น้ าอุปโภค -บริโภค การเกษตร

2.1  แผนงานการเกษตร

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.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่คลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมูบ่้านต้นแบบ 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 30,000         อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

ในการบริหารจัดขยะ 2) ประสานจัดหาวทิยากร

3) จัดหาวสัดุ อปุกรณ์

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติ

4) จัดท าป้ายโครงการ

3 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

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่คลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563สถานท่ี

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 30,000         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. 2562 พ.ศ. 2563
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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 120,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) จ่ายเงินงบประมาณ

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 7,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) จ่ายเงินงบประมาณ

3 การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 12,672,000    ม.1 - 12 กอง

2) จ่ายเงินงบประมาณ สวสัดิการ

4 การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้พกิาร 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 8,160,000     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. 2562 พ.ศ. 2563
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 โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคไข้เลือดออก 1) ประชุมอบรมให้ความรู้ 150,000        ม.1 - 12 ส านักปลัด

2) ออกหน่วยรณรงค์แจกจ่ายทรายอะเบท

ท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย ก าจัดลูกน้ ายุงลาย

3) พน่สารเคมกี าจัดยุงลาย

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

2) จัดหาวคัซีน

3) ฉีดวคัซีน

3 โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคเอดส์ 1) กจิกรรมรณรงค์ 20,000         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. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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 80,000      อบต.บุง่คล้า กอง

เพือ่เพิม่ศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอด 2) ประสานกบัหน่วยงานเพือ่จัดหาวทิยากร ศูนย์เรียนรู้ฯ สวสัดิการ

เทคโนโลยีการเกษตรต าบลบุง่คล้า 3) ประชุม / อบรมให้ความรู้

4) ภาคปฏิบัติ 

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

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 2) ประสานกบัหน่วยงานเพือ่จัดหาวทิยากร ศูนย์เรียนรู้ฯ สวสัดิการ

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้

4) ภาคปฏิบัติ 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่คลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและการทอ่งเทีย่ว

5.1  แผนงานการศึกษา

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 25,800      ศพด. กองการศึกษา

(ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน) 2) จัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พฒันาผู้เรียน อบต.บุง่คล้า

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 18,000      ศพด. กองการศึกษา

(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 2) จัดหาชุดเคร่ืองแบบนักเรียน อบต.บุง่คล้า

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 144,500     ศพด. กองการศึกษา

(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 2) จัดหาส่ือ วสัดุการเรียนการสอน อบต.บุง่คล้า

ให้กบัเด็กนักเรียน

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 12,000      ศพด. กองการศึกษา

(ค่าหนังสือเรียน) 2) จัดหาหนังสือเรียนให้กบัเด็กนักเรียน อบต.บุง่คล้า

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 12,000      ศพด. กองการศึกษา

(ค่าอปุกรณ์การเรียน) 2) จัดหาอปุกรณ์ให้กบัเด็กนักเรียน อบต.บุง่คล้า

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 416,500     ศพด. กองการศึกษา

(ค่าอาหารกลางวนั ศพด.) 2) จัดหาอาหารกลางวนัให้กบัเด็กนักเรียน อบต.บุง่คล้า

5.2 เงินอุดหนุน

1 อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 1) จัดท าบันทึกข้อตกลง 516,000     อบต.บุง่คล้า กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกดั สพฐ. 2) บันทึกขออนุมติัเบิก-จ่าย งบประมาณ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่คลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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  แบบ ผด.02

5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการปันยิ้มสร้างสุขสายใยสู่ผู้สูงอายุ 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 80,000      อบต.บุง่คล้า กอง

2) แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการ สวสัดิการ

3) ด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม

4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

2 โครงการแข่งขันกฬีาท้องถิ่นสัมพนัธ์ 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 50,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

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

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 
 



 

 
 

20

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. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคลองสวย น้ าใส 1) เสนอโครงการ/อนุมติัโครงการ 500,000       อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบ

3) ด าเนินงานการตามโครงการ

4) สรุปผลการด าเนินงาน

2 โครงการรักน้ า รักป่า  รักษาแผ่นดิน 1) เสนอโครงการ/อนุมติัโครงการ 30,000        อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบ

3) ด าเนินงานการตามโครงการ

4) สรุปผลการด าเนินงาน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่คลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการขับเคล่ือนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 1) เสนอโครงการ/อนุมติัโครงการ 30,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

3) ด าเนินงานตามโครงการ

4) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ

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

2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

3) ประกาศรับสมคัร

4) ด าเนินงานตามโครงการ

5) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ

3 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ กจิกรรมเทิดพระเกยีรติ /เฉลิมพระเกยีรติ/ 200,000     อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

เฉลิมพระชนมพรรษา  พระมหากษตัริย์ไทยและ

พระบรมวาศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตามวโรกาสต่าง ๆ

4 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. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่คลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  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.

5 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้งานแผนท่ีภาษี  - เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ 384,608     อบต.บุง่คล้า กองคลัง

เพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติภาษี เพิม่ประสิทธภิาพการใช้งานแผนท่ีภาษเีพือ่เตรียมความ

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและประยุกต์ใช้ข้อมลู พร้อมเข้าสู่พระราชบัญญัติภาษท่ีีดินและส่ิงปลูกสร้าง

สารสนเทศทางภูมศิาสตร์(GIS) และประยุกต์ใช้ข้อมลูสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ ( GIS )  

ประจ าปีงบประมาณ2563  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพธิเีปิดและ

ปิดการฝึกอบรม ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียนและอปุกรณ์

 ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ส าหรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

ค่าสมนาคุณวทิยากร,  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 

และค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

 - โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นพ.ศ. 2557 

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

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) บันทึกขออนุมติัเบิก-จ่าย งบประมาณ

อ าเภอเมอืงชัยภูม ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02

6.3  แผนงานรักษาความสงบ

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.

1 โครงการจัดต้ัง อปพร. ประจ าปีงบประมาณ 2563 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 200,000     อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) แจ้งยืนยันใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

3) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

4) ประสานกบัหน่วยงานเพือ่จัดหาวทิยากร

5) ประชุม/อบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

6) รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ

พ.ศ.2563พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02/1

งานบริหารงานทัว่ไป

1. 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 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ด า) จ านวน 1 เคร่ือง  100,000     อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

 ดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

1)  ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า

2)  เป็นระบบมลัติฟงักช์ั่น

3)  เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมกึผงย่อ-ขยายได้

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

1 คอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก 22,000      ส านักปลัด

ส าหรับงานประมวลผล   (4 core) จ านวน 1 หน่วย

จ านวน 1 เคร่ือง 1. ในกรณีท่ีมหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  

เดียวกนั ขนาดไมน่้อยกวา่  4 MB  ต้องมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน

ไมน่้อยกวา่ 2.2 GHzและมหีน่วยประมวลผลด้านกราฟกิ 

(Graphics Processing Unit) ไมน่้อยกวา่ 10 แกน หรือ

2. ในกรณีท่ีมหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  

เดียวกนั ขนาดไมน่้อยกวา่  6 MBต้องมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน

ไมน่้อยกวา่ 1.6 GHzและมเีทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง

2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บญัชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่คลา้  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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.

ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

 - มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ขนาดไมน่้อยกวา่ 8 GB ,

มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลู  ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 1TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 120 GBจ านวน 1 หน่วย

 - มจีอภาพท่ีรองรับความละเอยีดไมน่้อยกวา่1,366 x768 Pixel

และมขีนาดไมน่้อยกวา่ 12 นิ้ว, มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน่้อยกวา่ 3 ช่อง , มชี่องเชื่อมต่อ แบบ HDMI 

หรือ VGA จ านวนไมน่้อยกวา่ 1ช่อง,- มชี่อง เชื่อมต่อระบบเครือข่าย

(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่

จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

 - สามารถใช้งานได้ไมน่้อยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,

  ac) และ Bluetooth

แผนงานบริหารงานคลงั

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล  - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก 44,000      อบต.บุง่คล้า กองคลัง

 แบบท่ี 1 จ านวน 2 เคร่ือง (4 core) จ านวน 1 หน่วย

1. ในกรณีท่ีมหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวม ในระดับ ( Level )

เดียวกนัขนาดไมน่้อยกวา่  4 MB ต้องมคีวามเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อยกวา่ 2.2 GHz และมหีน่วยประมวลผลด้านกราฟกิ

(Graphics Processing Unit) ไมน่้อยกวา่ 10 แกน หรือ

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 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.

2. ในกรณีท่ีมหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวม ในระดับ (Level)

เดียวกนั ขนาดไมน่้อยกวา่  6 MB ต้องมคีวามเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อยกวา่ 1.6 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกา

ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

 - มหีน่วยความจ าหลัก ( RAM ) ชนิด  DDR4  หรือดีกวา่ ขนาดไมน่้อยกวา่

8 GB, มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน่้อยกวา่

1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 120 GB

จ านวน 1 หน่วย

 - มจีอภาพท่ีรองรับความละเอยีดไมน่้อยกวา่ 1,366x768 Pixel

และมขีนาดไมน่้อยกวา่ 12 นิ้ว - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน่้อยกวา่ 3 ช่อง , มชี่องเชื่อมต่อ 

แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน่้อยกวา่ 1ช่อง,

 - 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 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction  - เป็นอปุกรณ์ท่ีมคีวามสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 8,000        อบต.บุง่คล้า กองคลัง

แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์ ภายในเคร่ืองเดียวกนั

(lnk Tank Printer)  - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ์

  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 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.

 - มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อย

กวา่ 27 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ 8 ภาพต่อ นาที (ipm) ,มคีวามเร็วในการ

พมิพสี์ส าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ

ต่อนาที (ipm),สามารถ สแกนเอกสาร ขนาด A4   (ขาวด า-สี) ได้

 , มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมน่้อยกวา่ 1,200x600 dpi

  ,มถีาดป้อน เอกสารอตัโนมติั (Auto Document Feed) ,สามารถถ่าย

ส าเนาเอกสารได้ ท้ังสีและขาวด า, สามารถท าส าเนาได้สูงสุด

ไมน่้อยกวา่ 99 ส าเนา ,

 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์,มชี่องเชื่อม ต่อ (Interface)

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่  จ านวนไมน่้อย กวา่ 1 ช่อง 

, มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface) แบบ 10/100

Base-T  หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อย กวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน

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

, มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 100 แผ่น,สามารถใช้ได้กบั A4

,Letter,Legal และ Custom

  

3 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 15,000      อบต.บุง่คล้า กองคลัง

ชนิด Network แบบท่ี 2  - มคีวามเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่38 หน้าต่อนาที (ppm)

 - สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอตัโนมติัได้

 - มหีน่วยความจ า(Memory)ขนาดไมน่้อยกวา่ 128 MB

 - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่

จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง 

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 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.

 - มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวน ไมน่้อยกวา่ 

  1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 

  (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 

 - มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 250 แผ่น

 - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom

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 เคร่ืองปรับอากาศ   1.ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไมต่่ ากวา่ 12,000 บีทียู 24,200      อบต.บุง่คล้า กองสวสัดิการ

ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง   2.ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง

2 เคร่ืองปรับอากาศ   1.ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไมต่่ ากวา่ 36,000 บีทียู 55,400      อบต.บุง่คล้า กองสวสัดิการ

ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง   2.ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง

3 โซฟา  - เพือ่จัดซ้ือโซฟา จ านวน 1 ชุด 5,000        อบต.บุง่คล้า กองสวสัดิการ

1.ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563
ครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562
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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.

4 พดัลมติดผนัง  - เพือ่จัดซ้ือพดัลมติดผนัง จ านวน 1 ตัว 2,500        อบต.บุง่คล้า กองสวสัดิการ

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  - เป็นอปุกรณ์ท่ีมคีวามสามารถเป็น Printer, Copier , 22,000      อบต.บุง่คล้า กองสวสัดิการ

ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั 

 - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ์

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่

1,200x1,200 dpi 

 - มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4

ไมน่้อยกวา่ 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพ

ต่อนาที (ipm) ,มคีวามเร็วในการพมิพสี์ส าหรับ 

กระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) , สามารถสแกน

เอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ , มคีวามละเอยีด 

ในการสแกนสูงสุดไมน่้อยกวา่ 1,200x600 dpi ,

มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document 

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 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.

Feed) , สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ ท้ังสีและ

ขาวด 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) แบบ10/100 Base-T หรือดีกวา่ 

จ านวนไมน่้อย กวา่ 1 ช่อง หรือสามารถใช้งาน

ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 

ได้ , มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 100 แผ่น 

,สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ 

Custom

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 เกา้อีผู้้บริหารหุม้หนัง สีด า  - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเกา้อีผู้้บริหารหุม้หนัง สีด า จ านวน 1 ตัว 6,500        อบต.บุง่คล้า กองช่าง

จ านวน 1 ตัว   

2 ชั้นเกบ็แฟม้ 4 ชั้น 40 ช่อง  - ชั้นเกบ็แฟม้ 4 ชั้น 40 ช่อง 20,000      อบต.บุง่คล้า กองช่าง

จ านวน 3 ตู้  - ขนาด 921(กวา้ง) x 311(ลึก) x 1,805(สูง) มลิลิเมตร

 - เหล็กแผ่น SPCC หนา 0.5 mm. โครงตู้หนา 0.6 mm. พน่เคลือบด้วยสี

พ.ศ. 2563

1.ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 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.

อพีอกซ่ี

3 ตู้เกบ็เอกสาร 15 ล้ินชัก  - เป็นตู้เอกสารขนาด 15 ล้ินชัก มขีนาด  375x457x1312 ซม. 5,000        อบต.บุง่คล้า กองช่าง

จ านวน 1 ตู้  - โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนาไมน่้อยกวา่ 0.6 มลิลิเมตร

พบัและเชื่อม,อาร์คขึ้นโครงตู้,หน้าล้ินชักท าจากเหล็กแผ่นหนา

ไมน่้อยกวา่  0.5 มลิลิเมตรพบัและอาร์คขึ้นรูป,ล้ินชักล็อคด้วย

ระบบกญุแจและสามารถล็อคอตัโนมติั, มอืจับเป็นพลาสติกฉีด

ขึ้นรูป มโีลโกบ้ริษทั พร้อมท่ีเสียบการ์ดมคีวามคงทนแข็งแรง

แผนงานเคหะและชุมชน

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 กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า  - เป็นกล้องชนิดอตัโนมติัพร้อมขาต้ัง, กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพ 34,000      อบต.บุง่คล้า กองช่าง

จ านวน 1 ชุด ต้ังตรงตามธรรมชาติ, มกี าลังขยายไมน่้อยกวา่ 30 เท่า, ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไมน่้อยกวา่ 35 มลิลิเมตร

 - ขนาดความกวา้งของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร ไมน่้อยกวา่

2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา,ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด

ไมเ่กนิ 2 เมตร ,ค่าตัวคูณคงท่ี 100, มรีะบบอตัโนมติัโดยใช้ 

Compensator ท่ีมชี่วงการท างานของระบบ อตัโนมติัไมน่้อยกวา่

   + / - 12 ลิปดา ,ความละเอยีดในการท าระดับในระยะ 1 กโิลเมตร 

 ไมเ่กนิ + / - 1.5 มลิลิเมตร, ความไวของระดับน้ าฟองกลมไม่

พ.ศ. 2563

2.ครุภัณฑ์ส ารวจ

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 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.

เกนิกวา่ 10 ลิปดา ต่อ 2 มลิลิเมตร หรือไวกวา่ ,มจีานองศาอา่น

มมุราบ 360 องศา มขีีดก ากบัทุกๆ 1 องศา

 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไมน่้อยกวา่ 80 มลิลิเมตร

อา่นค่ามมุโดยตรงไมเ่กนิ 1 องศา, อา่นค่ามมุโดยประมาณไมเ่กนิ 

6 ลิปดา,ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 อปุกรณ์ประกอบด้วย

         1. มกีล่องบรรจุกล้องกนัสะเทือนได้

         2. มขีาต้ังกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

         3. มฝีาครอบเลนส์

         4.มชีุดเคร่ืองมอืปรับแกป้ระจ ากล้อง

2 ไมส้ต๊าฟ อลูมเินียม แบบชัก 4 เมตร  - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไมส้ต๊าฟ อลูมเินียม แบบชัก 4 เมตรจ านวน  2  อนั 10,000      อบต.บุง่คล้า กองช่าง

จ าวน 2 อนั  - ท าด้วยอลูมเินียมอย่างดี

 - ความยาว 4 เมตร

 - มขีีดส่วนแบ่ง แบบหัวต้ัง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่วงๆละ 1 ซม.

มเีลขก ากบัทุก 10 ซม.

 - มหีลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไมส้ต๊าฟ

 - มปีุม่ล็อคยึดขณะใช้งาน

 - สีท่ีขีดแบ่งเป็นสีด าสลับแดง ทุกๆ 1 เมตร บนพืน้

สีขาวมโีลหะหุม้ปลายรองรับด้านล่าง

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 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.

3 ล้อวดัระยะ 10 กม. จ านวน 2 อนั  - ล้อวดัระยะเส้นผ่านศูนย์กลาง 318 มม.น้ าหนัก เบาใช้งานสะดวกคล่องตัว 30,000      อบต.บุง่คล้า กองช่าง

 - จานล้อและด้ามจับ/ด้ามถือพลาสติก ABS แกนโลหะอย่างดี

 - ระยะทางท่ีวดัได้สูงสุด 10,000 เมตร หรือ 10 กโิลเมตร

 - ตัวเลขวดัระยะทางเป็นแบบลาน

 - ขนาดสินค้า (กวา้ง x ลึก x สูง) : 31.8x14x103 ซม. / อนั

 - ขนาดสินค้าจัดเกบ็ในกระเป๋า (กวา้ง x ลึก x สูง) : 36x15x56 ซม.

  

  

แผนงานเคหะและชุมชน

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  - เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 22,000      อบต.บุง่คล้า กองช่าง

ส าหรับงานประมวล แบบท่ี 1 แบบท่ี 1 (จอขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง 

 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core)

โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกา พืน้ฐานไมน่้อยกวา่ 2.8 GHz และม ี

เทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน 

การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย , หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

พ.ศ. 2563

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562
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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.

มหีน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกนั ขนาดไมน่้อยกวา่ 8 MB, มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ 

โดยมคุีณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกวา่ ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมหีน่วย

ความจ า ขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB หรือ 

2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความ 

จ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB หรือ

3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพท่ีมคีวามสามารถในการใช้

หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB 

 - มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่มขีนาด

ไมน่้อยกวา่ 4 GB ,มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกวา่

ขนาดความจุมน่้อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

 - มDีVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย, มชี่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา่ จ านวน ไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง ,มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ไมน่้อยกวา่ 3 ช่อง ,มแีป้นพมิพแ์ละเมาส์ ,

มจีอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 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.

2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ (lnkjet Printer)  - เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet  Printer) ส าหรับ 6,300        อบต.บุง่คล้า กองช่าง

 ส าหรับกระดาษขนาด A3 กระดาษขนาด A3  โดยมคุีณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

 - ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (Inkjet)

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพร่์างขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A4

ไมน่้อยกวา่ 30 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 

 - มคีวามเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน่้อยกวา่

17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 

 - มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน

ไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง 

 - มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 100 แผ่น

สามารถใช้ได้กบั A3, A4, Letter, Legal และ Custom

  

  

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1

แผนงานการเกษตร

ที่ 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 เคร่ืองพน่หมอกควนั (ฝอยละออง)     1 ปริมาณการฉีดพน่น้ ายาไมน่้อยกวา่ 40 ลิตรต่อชัว่โมง 59,000      อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

 จ านวน 1 เคร่ือง     2 ถังบรรจุน้ ายาไมน่้อยกวา่ 6 ลิตร

    3 ก าลังเคร่ืองยนต์ไมน่้อยกวา่ 25 แรงมา้

พ.ศ. 2563

1.ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562



 

 
 


