
 

 

แบบ ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนนิการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  (รวม) 16 27.59 2,783,000       9.73

       1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 13 2,433,000       กองช่าง

       1.2  แผนงานเคหะและชุมชน (งบเงินอดุหนุนงานไฟฟาูและถนน) 3 350,000          กองช่าง

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

-            -                -                -                

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคมสาธารณสุข และความเปน็อยูข่อง ปชช.(รวม) 21 36.21 24,138,800     84.37

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 6 70,000           กองสวสัดิการ

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 10,000           กองสวสัดิการ

3.3  แผนงานงบกลาง 8 23,720,800      ส านักปลัด

3.4  แผนงานสาธารณสุข 5 108,000          ส านักปลัด

3.5  เงินอดุหนุน 1 240,000          ส านักปลัด

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  รายได ้และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน  (รวม) 1 1.72 10,000           0.03

4.1   แผนงานการเกษตร 1 10,000           ส านักปลัด

บญัชีสรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดา้เนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา จ านวนงบประมาณ หนว่ยด าเนนิการ

แบบ ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนนิการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศานา  ประเพณี   วัฒนธรรมและการทอ่งเทีย่ว 11 18.97 1,400,260       4.89

     5.1  แผนงานการศึกษา 6 516,260          กองการศึกษา

     5.2 เงินอดุหนุน 1 764,000          กองการศึกษา

     5.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (งานกฬีาและนันทนาการ) 1 30,000           กองสวสัดิการ

     5.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ่น) 3 90,000           กองการศึกษา

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   (รวม) 2 3.45 15,000           0.05

6.1  แผนงานการเกษตร 2 15,000           ส านักปลัด

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองบา้นเมืองทีด่ ี  (รวม) 7 12.07 265,000         0.93

7.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 240,000          ส านักปลัด

7.2   เงินอดุหนุน 1 25,000           ส านักปลัด

รวมทัง้สิน้ 58             100.00           28,612,060     100.00

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา จ านวนงบประมาณ หนว่ยด าเนนิการ



 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการคุณภาพชีวิต สาธารณสขุ สงัคม ประชาชนใหเ้ข้มแข็งยัง่ยนื 

1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลา้ดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่ (ผลผลติ) รับผิดชอบหลกั 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 โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนใน 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 50,000         อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

ช่วงเทศกาล 2) ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

3) แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการ

4) จัดท าปูายโครงการ

2 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 150,000        อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 2) ประสานจัดหาวทิยากร

พนักงานส่วนท้องถิ่น 3) จัดหาวสัดุ อปุกรณ์

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติ

4) จัดท าปูายโครงการ

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

การยุติความรุนแรงในครอบครัว 2) ประสานจัดหาวทิยากร

3) จัดหาวสัดุ อปุกรณ์

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติ

4) จัดท าปูายโครงการ

4 โครงการอดเปร้ียวไวก้นิหวาน 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 20,000         อบต.บุง่คล้า กองสวสัดิการ

2) ประสานจัดหาวทิยากร

3) จัดหาวสัดุ อปุกรณ์

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติ

4) จัดท าปูายโครงการ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดา้เนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565สถานที่

ดา้เนินการ

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

2) ประสานจัดหาวทิยากร

3) จัดหาวสัดุ อปุกรณ์

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติ

4) จัดท าปูายโครงการ

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

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิารและกลุ่มสตรี 2) ประสานจัดหาวทิยากร

3) จัดหาวสัดุ อปุกรณ์

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติ

4) จัดท าปูายโครงการ

รวม 70,000         

1.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ แบบ ผด. 02

1 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม 10,000         กองสวสัดิการ

และพฒันาคุณภาพชีวติ

รวม 10,000         

1.3  แผนงานงบกลาง

1 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 250,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) จ่ายเงินงบประมาณ

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

2) จ่ายเงินงบประมาณ

3 การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 13,684,400    ม.1 - 12 กอง

2) จ่ายเงินงบประมาณ สวสัดิการ

4 การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้พกิาร 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 8,390,400     ม.1 - 12 กอง

2) จ่ายเงินงบประมาณ สวสัดิการ



 

 

 

 

5 การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 96,000         ม.1 - 12 กอง

2) จ่ายเงินงบประมาณ สวสัดิการ

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

2) จ่ายเงินงบประมาณ

7 เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 300,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) จ่ายเงินงบประมาณ

8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 1) ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 490,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 2) จ่ายเงินงบประมาณ

รวม 23,720,800

1.4  แผนงานสาธารณสขุ

1 โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS 1) กจิกรรมรณรงค์ 10,000 ม.1 - 12 ส านักปลัด

2) ประชุม / อบรมให้ความรู้

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

อบุัติซ้ า 2) ประชุม / อบรมให้ความรู้

3 โครงการรณรงค์และปูองกนัโรคไข้เลือดออก 1) ประชุมอบรมให้ความรู้ 80,000         ม.1 - 12 ส านักปลัด

2) ออกหน่วยรณรงค์แจกจ่ายทรายอะเบท

ท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย ก าจัดลูกน้ ายุงลาย

3) พน่สารเคมกี าจัดยุงลาย

4 โครงการรณรงค์และปูองกนัโรคพษิสุนัขบ้า 1) ส ารวจจ านวนสุนัข,แมว 30,000         ม.1 - 12 ส านักปลัด

2) จัดหาวคัซีน

3) ฉีดวคัซีน

5 โครงการรณรงค์และปูองกนัโรคเอดส์ 1) กจิกรรมรณรงค์ 10,000         ม.1 - 12 ส านักปลัด

2) ประชุม / อบรมให้ความรู้

รวม 180,000

1.5 เงินอุดหนุน

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

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

รวม 240,000       

รวมทัง้สิน้ 24,220,800   

แบบ ผด.02

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ าเพือ่การเกษตร  - ปากกวา้ง 2.38 เมตร ยาว 134.00 เมตร ลึกตามระดับ 140,000       หมูท่ี่ 3 กองช่าง

(คลองส่งน้ าดาดคอนกรีต) จากหนองโดก-โนนปุาจิก   PROFILE (ตามแบบกรมพฒันาและส่งเสริมพลังงาน 

  EPPR 1/29)

2 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.บุง่คล้า - กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 6.75 เมตร หรือมพีืน้ท่ีใช้สอย 267,000 อบต.บุง่คล้า กองช่าง

  ไมน่้อยกวา่ 23.60 ตร.ม.

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. - กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 350,000 หมูท่ี่ 1 กองช่าง

(สายบ้านนางนวลนุช คนฉลาด-ถนนสาย ชย.ถ 99-002)   หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 656.00 ตร.ม.

  (ตามแบบเลขท่ี ทถ-2-204 เลือกใช้รายละเอยีดตาม

  รายการ ก.)

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. - กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 163,000       หมูท่ี่ 5 กองช่าง

(สายบ้านนางพรพศิ จดชัยภูม ิ- บ้านนางทองแถว พรมแสน)   หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 312.00 ตร.ม.

  (ตามแบบเลขท่ี ทถ-2-204 เลือกใช้รายละเอยีดตาม

  รายการ ก.)

สถานท่ี

ด าเนินการ

สว่นที ่2  

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดา้เนินงาน  ประจา้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กจิกรรม

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
งบประมาณ



 

 

 

 

5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. - กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 186,000       หมูท่ี่ 5 กองช่าง

(สายบ้านนางหนูนิ่ม ชาลีกลุ-บ้านนางกองแพง กล้าลันลอน)   หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 360.00 ตร.ม.
  (ตามแบบเลขท่ี ทถ-2-204 เลือกใช้รายละเอยีดตาม

  รายการ ก.)

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  - กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 349,000       หมูท่ี่ 9 กองช่าง

 (สายบ้านนางโสภิตา - บ้านสัมพนัธ ์ม.5)   หรือมพีืน้ท่ีเทคอนกรีตไมน่้อยกวา่ 672.00 ตร.ม.

  (ตามแบบเลขท่ี ทถ-2-204 เลือกใช้รายละเอยีดตาม

  รายการ ก.)

7 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายรอบหนองโง้ง)  - กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 853.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 78,000         หมูท่ี่ 12 กองช่าง

  หรือเป็นปริมาตรดินลูกรังไมน่้อยกวา่ 341.20 ลบ.ม.

8 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต  - กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 82,000         หมูท่ี่ 10 กองช่าง

(สายบ้านครูสุภาภรณ์-ประตูวดัศรีสุนทร)   หรือมพีืน้ท่ีเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตไมน่้อย

  กวา่ 255.00 ตร.ม.

9 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต  - กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 169,000 หมูท่ี่ 10 กองช่าง

(สายบ้านนายเศกสรรค์ - วดัศรีสุนทร)   หรือมพีืน้ท่ีเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 

  555.00 ตร.ม.

10 โครงการปรับปรุงพืน้ท่ี คสล. อบต.บุง่คล้า - พืน้ท่ีผิว คสล. 110.44 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร 69,000 อบต.บุง่คล้า กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า คสล. - กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 71.80 เมตร ลึกตามระดับ PROFILE 272,000 หมูท่ี่ 12 กองช่าง

จากบ้านนายสมบูรณ์-ถนนลาดยาง (สายบ้านบุง่คล้า-ดอนกู)่   (ตามแบบเลขท่ี ทถ-5-301 แผ่นท่ี 80)

12 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต - กวา้ง 4.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 98,000 หมูท่ี่ 10 กองช่าง

(สายบ้านครูพงษศั์กด์ิ-บ้านนางสาวสายฝน )   หรือมพีืน้ท่ีเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตไมน่้อย

  กวา่ 301.00 ตร.ม.

13 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟลัท์คอนกรีต - ช่วงท่ี 1 กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  210,000 หมูท่ี่ 3 กองช่าง

(สายบ้านนางนปภัช-บ้านนางแตงออ่น โคบาล)   หนา 0.05 เมตรหรือมพีืน้ท่ีเสริมผิวทางแอสฟลัต์

  คอนกรีต  ไมน่้อยกวา่ 200.00 ตร.ม.

- ช่วงท่ี 2  กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 71.00 เมตร 

  หนา 0.05 เมตรหรือมพีืน้ท่ีเสริมผิวทางแอสฟลัต์

  คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 355.00 ตร.ม.

- ช่วงท่ี 3  กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 24.00 เมตร 

  หนา 0.05 เมตรหรือมพีืน้ท่ีเสริมผิวทางแอสฟลัท์

  คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 96.00 ตร.ม.

รวม 2,433,000     

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน  (งบเงินอุดหนุน/งานไฟฟ้าถนน)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า - ปักเสาคอนกรีตอดัแรง ขนาด 8.00 เมตร ปักเสา 40.00 เมตร/ต้น 350,000       หมูท่ี่ 4 กองช่าง

(จากบ้านนายบุญกอง - นานายสุชาติ ส าราญทิพย์)   พร้อมพาดสายไฟ ระยะทาง 900.00 เมตร

รวม 350,000       

รวมทัง้สิน้ 2,783,000     



 

 

แบบ ผด.02

           3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นแหลง่น้้าอุปโภค -บริโภค การเกษตร

3.1  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

แผนการดา้เนินงาน  ประจา้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจรายได ้และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน

4.1  แผนงานการเกษตร

ลา้ดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่ (ผลผลติ) รับผิดชอบหลกั 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 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน 1) เสนอโครงการต่อผู้บริหารพจิารณาอนุมติั 10,000      อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) ประสานกบัหน่วยงานเพือ่จัดหาวทิยากร

3) ประชุม / อบรมให้ความรู้

4) ภาคปฏิบัติ /ศึกษาดูงาน

รวม 10,000      

รวมทัง้สิน้ 10,000      

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดา้เนินงาน  ประจา้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดา้เนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



 

 

 

 

 

แบบ ผด.02

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและการทอ่งเทีย่ว

5.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลา้ดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่ (ผลผลติ) 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. 17,200      ศพด. กองการศึกษา

(ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน) 2) จัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พฒันาผู้เรียน อบต.บุง่คล้า

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

(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 2) จัดหาชุดเคร่ืองแบบนักเรียน อบต.บุง่คล้า

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 115,600     ศพด. กองการศึกษา

(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 2) จัดหาส่ือ วสัดุการเรียนการสอนให้กบัเด็กนักเรียน อบต.บุง่คล้า

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 13,600      ศพด. กองการศึกษา

(ค่าหนังสือเรียน) 2) จัดหาหนังสือเรียนให้กบัเด็กนักเรียน อบต.บุง่คล้า

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 8,000        ศพด. กองการศึกษา

(ค่าอปุกรณ์การเรียน) 2) จัดหาอปุกรณ์ให้กบัเด็กนักเรียน อบต.บุง่คล้า

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1) สนับสนุนงบประมาณให้กบั ศพด. 349,860     ศพด. กองการศึกษา

(ค่าอาหารกลางวนั ศพด.) 2) จัดหาอาหารกลางวนัให้กบัเด็กนักเรียน อบต.บุง่คล้า

รวม 516,260    

5.2 เงินอุดหนุน

1 อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั 1) จัดท าบันทึกข้อตกลง 764,000     อบต.บุง่คล้า กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกดั สพฐ. 2) บันทึกขออนุมติัเบิก-จ่าย งบประมาณ

รวม 764,000    

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดา้เนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดา้เนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

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

อ าเภอเมอืงชัยภูมิ 2) แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการ

3) ด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม

4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

รวม 30,000      

5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน)

1 โครงการบวงสรวงสักการะใบเสมาหินบ้านกดุโง้ง 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 10,000      

2) แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการ

3) ด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม

4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

2 โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีงาน 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 50,000 กองการศึกษา

บุญเดือนหก งานเจ้าพอ่พระยาแล 2) แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการ

3) ด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม (ขบวนแห่บายสี)

4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

3 โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีลอยกระทง 1) เสนอขออนุมติัโครงการต่อผู้บริหาร 30,000 กองการศึกษา

2) แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการ

3) ด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม

4) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

รวม 90,000      

รวมทัง้สิน้ 1,400,260  



 

 

 

 

แบบ ผด.02

         6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
6.1  แผนงานการเกษตร

ลา้ดบั รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน

ที่ (ผลผลติ) รับผิดชอบหลกั 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 โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจส่ิงแวดล้อม 1) เสนอโครงการ/อนุมติัโครงการ 5,000          อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบ

3) ด าเนินงานการตามโครงการ

4) สรุปผลการด าเนินงาน

2 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื อนัเนื่องมาจาก 1) จัดท าโครงการเพือ่ขออนุมติัจากผู้บริหารท้องถิ่น 10,000        อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

สยามบรมราชกมุารี 3) ประสานกบัหน่วยงานเพือ่จัดหาวทิยากร

4) ประชุม/อบรมให้ความรู้

5) สรุปผลผลการด าเนินงานตามโครงการ

รวม 15,000        

รวมทัง้สิน้ 15,000        

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดา้เนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดา้เนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 

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 20,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

3) ด าเนินงานตามโครงการ

4) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ

2 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 1) เสนอโครงการ/อนุมติัโครงการ 10,000       อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

3) ประกาศรับสมคัร

4) ด าเนินงานตามโครงการ

5) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ

3 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ กจิกรรมเทิดพระเกยีรติ /เฉลิมพระเกยีรติ/ 20,000       อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

เฉลิมพระชนมพรรษา  พระมหากษตัริย์ไทยและ

พระบรมวาศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตามวโรกาสต่าง ๆ

4 โครงการปลูกจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม 1) จัดท าโครงการเพือ่ขออนุมติัจากผู้บริหารท้องถิ่น 20,000       อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

ในการปูองกนัและปราบปรามการทุจริต 2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

คอรัปชั่น 3) ประสานกบัหน่วยงานเพือ่จัดหาวทิยากร

4) ประชุม/อบรมให้ความรู้

5) สรุปผลผลการด าเนินงานตามโครงการ

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติประจ า 1) จัดท าโครงการเพือ่ขออนุมติัจากผู้บริหารท้องถิ่น 150,000 อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

3) ประสานกบัหน่วยงานเพือ่จัดหาวทิยากร

4) ประชุม/อบรมให้ความรู้

5) สรุปผลผลการด าเนินงานตามโครงการ

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการดา้เนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ



 

 

 

6 โครงการฝึกอบรมเพือ่เสริมสร้างความรู้ในการจัดซ้ือ 1) จัดท าโครงการเพือ่ขออนุมติัจากผู้บริหารท้องถิ่น 20,000       อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

จัดจ้างและการบริหารพสัดุ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 2) แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ

และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า 3) ประสานกบัหน่วยงานเพือ่จัดหาวทิยากร

4) ประชุม/อบรมให้ความรู้

5) สรุปผลผลการด าเนินงานตามโครงการ

รวม 240,000     

7.2 เงินอุดหนุน

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

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมอืงชัยภูมิ 2) บันทึกขออนุมติัเบิก-จ่าย งบประมาณ

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อบต.นาเสียว)

รวม 25,000       

7.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

รวมทัง้สิน้ 265,000     

 

แบบ ผด.02/1

งานบริหารงานทัว่ไป

1. ครุภัณฑ์สา้นักงาน

ท่ี รายละเอยีดของครุภัณฑ์ หน่วยงาน

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 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง 85,000        อบต.บุง่คล้า ส านักปลัด

จ านวน 2 เคร่ือง      โดยมคุีณลักษณะดังนี้   

  1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไมต่่ ากวา่ 24,000 บีทียู

  2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคารวมค่าติดต้ัง

  3) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมคีวามสามารถในการท าความเย็น

  ขนาดไมเ่กนิ 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

  ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาูเบอร์ 5

  4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด 

  ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน 

  เดียวกนั

  5) มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์

  6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอืน่ๆ (นอกจากข้อ 3)

  นอกเหนือจากการพจิารณาด้านราคาแล้ว เพือ่เป็นการประหยัด 

  พลังงานควรพจิารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีมค่ีา

  ประสิทธภิาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา่

  7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

บญัชีจ้านวนครุภัณฑ์สา้หรับทีไ่ม่ไดด้า้เนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการดา้เนินงาน  ประจา้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสว่นตา้บลบุง่คลา้  อ้าเภอเมืองชัยภูมิ  จงัหวัดชัยภูมิ

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานบริหารงานทัว่ไป



 

 

 

 

 

  (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้ สวติช์ 1 ตัว

  ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 

  15 เมตร

  8) ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

  (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ)

  (1) ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน

   ขนาดไมต่่ ากวา่ 13,000 บีทียู 4,000 บาท

   ขนาดไมต่่ ากวา่ 40,000 บีทียู 5,500 บาท

  (2) ชนิดตู้ต้ังพืน้

   ขนาดไมต่่ ากวา่ 33,000 บีทียู 5,000 บาท

   ขนาดไมต่่ ากวา่ 42,000 บีทียู 6,000 บาท

  (3) ชนิดติดผนัง

   ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

รวม 85,000        

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่

1 ค่าจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) จ านวน 1 คัน จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ)   จ านวน 1 คัน 1,070,000    

  โดยมคุีณลักษณะดังนี้   

  1) เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอปุกรณ์ตามมาตรฐาน

  2) มปีระตูด้านหลัง ปิด - เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ปุวยเข้า - 

  ออก

  3) มตู้ีเกบ็ท่อ บรรจุกา๊ซไมน่้อยกวา่ 2 ท่อ ท่ีแขวนน้ าเกลือ

  4) มท่ีีจัดเกบ็อปุกรณ์การแพทย์และอปุกรณ์อืน่ท่ีจ าเป็นอย่าง

  เป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมคีวามปลอดภัยจากการหลุด 

  ร่วง ปลิว ออกจากท่ีจัดเกบ็ในกรณีท่ีรถมกีารชนหรือกระแทก 

  หรือพลิกคว่ า

  5) มวีทิยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่งไมต่่ ากวา่

  25 วตัต์ พร้อมอปุกรณ์ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด

  6) เคร่ืองสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเคร่ืองขยายเสียง

  7) คุณลักษณะเฉพาะอปุกรณ์การแพทย์ประกอบ

  (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมล้ีอเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

  (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มอืบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่

  (3) เคร่ืองส่องกล่องเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใช้กบัไฟ

  รถยนต์

  (4) เคร่ืองวดัความดันโลหิตชนิดติดผนัง

  (5) ชุดปูองกนักระดูกคอเคล่ือน

  (6) ชุดเฝือกลม

  (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อกา๊ซ

  (8) อปุกรณ์ดามหลังชนิดส้ัน

  (9) เกา้อีเ้คล่ือนย้ายผู้ปุวยชนิดพบัเกบ็ได้

  (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

รวม 1,070,000    

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับ - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก 23,000

งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง   (4 core) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อยกวา่ 

  1.6 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่

  ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ Cache 

  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไมน่้อยกวา่ 

  6 MB

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคุีณลักษณะอย่างใด 

  อย่างหนึ่ง หรือดีกวา่ ดังนี้



 

 

 

  1) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจร

  หลักท่ีมคีวามสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วย

  ความจ าหลักขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB

  2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการ

  ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB

- มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มขีนาด

  ไมน่้อยกวา่ 4 GB

- มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุ

  ไมน่้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

  ไมน่้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย

- ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดต้ังภายใน (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 ไมน่้อย 

  กวา่ 3 ช่อง

- มแีปูนพมิพแ์ละเมาส์

- มจีอแสดงภาพในตัว และมขีนาดไมน่้อยกวา่ 21 นิ้ว ความ 

  ละเอยีดแบบ FHD (1920x1080)

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

  Bluetooth

2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม - เป็นอปุกรณ์ท่ีมคีวามสามารถเป็น Printer, Copier , 7,500          

ติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง   Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั

- เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ์

  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi

- มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่ 

  27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มคีวามเร็วในการพมิพสี์ส าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่ 

 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้

- มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมน่้อยกวา่ 1,200 x 600 

  หรือ 600 x 1,200 dpi

- มถีาดปูอนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 99 ส าเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- 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 

  สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,

  g, n) ได้

- มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom



 

 

 

 

 

3 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 15,000        

ชนิด Network แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง - มคีวามเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่ 38 หน้า

  ต่อนาที (ppm)

- สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอตัโนมติัได้

- มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่้อยกวา่ 256 MB

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน

  ไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

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

  หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 

  g, n) ได้

- มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 250 แผ่น

- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom

รวม 45,500        

ทัง้สิน้ 1,200,500    

งานบริหารงานคลงั

1. ครุภัณฑ์สา้นักงาน

1 ค่าจัดซ้ือเกา้อีท้ างาน จ านวน 3 ตัว 10,500        

รวม 10,500        

รวมทัง้สิน้ 10,500        

แผนงานการศึกษา

1. ครุภัณฑ์สา้นักงาน

1 ค่าจัดซ้ือเกา้อีท้ างาน จ านวน 3 ตัว 7,800          

2 ค่าจัดซ้ือโต๊ะพบัหน้าขาว จ านวน 3 ตัว 7,800          

3 ค่าจัดซ้ือพดัลมเพดาน จ านวน 6 ตัว 8,400          

รวม 24,000        

2. ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว

1 ค่าจัดซ้ือบันไดอลูมเินียม จ านวน 1 ตัว 2,800          

รวม 2,800         

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค ส าหรับประมวลผล มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก 22,000        

จ านวน 1 เคร่ือง   (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมคุีณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

  หรือดีกวา่ ดังนี้

  1) ในกรณีท่ีมหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน 

  ระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไมน่้อยกวา่ 4 MB ต้องมคีวาม

  เร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อยกวา่ 2.3 GHz และมหีน่วย 

  ประมวลผลด้านกราฟกิ (Graphics Processing Unit) ไมน่้อย 

  กวา่ 10 แกน หรือ

  2) ในกรณีท่ีมหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน 

  ระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไมน่้อยกวา่ 6 MB ต้องมคีวาม

  เร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อยกวา่ 1.8 GHz และมี

  เทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความ

  สามารถในการประมวลผลสูง



 

 

 

 

- มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาด

  ไมน่้อยกวา่ 8 GB

- มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่

  น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

  ไมน่้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย

- มจีอภาพท่ีรองรับความละเอยีดไมน่้อยกวา่ 1,366 x 768 

  pixel และมขีนาดไมน่้อยกวา่ 12 นิ้ว

- มชี่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0หรือดีกวา่ไมน่้อยกวา่ 3ช่อง

- มชี่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 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 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ - เป็นอปุกรณ์ท่ีมคีวามสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 15,000        

พร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank printer)   และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั

 จ านวน 2 เคร่ือง - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 

  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi

- มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่ 

  27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มคีวามเร็วในการพมิพสี์สาหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกวา่ 15 

  หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้

- มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมน่้อยกวา่ 1,200 x 600 

  หรือ 600 x 1,200 dpi

- มถีาดปูอนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 99 ส าเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- 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 

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

- มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom

3 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED สีชนิด - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 600x600 dpi 10,000        

Network แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง - มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษA4 ไมน่้อยกวา่ 

  18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มคีวามเร็วในการพมิพสี์ส าหรับกระดาษ A4ไมน่้อยกวา่ 18 

  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 (IEEE 802.11b,g,n) ได้

- มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 150 แผ่น

- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom

รวม 47,000        

รวมทัง้สิน้ 73,800        



 

 

 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

1. ครุภัณฑ์สา้นักงาน

ค่าจัดซ้ือเกา้อี ้จ านวน 3 ตัว 5,400          

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 5,900          

รวม 11,300        

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ ส านักงาน - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 2 แกนหลัก (2 16,000        

จ านวน 1 เคร่ือง   core) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อยกวา่ 1.0 

  GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ 

  ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจาแบบ Cache 

  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนัขนาดไมน่้อยกวา่ 4 

  MB 6 

- มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม ่

  น้อยกวา่ 4 GB

- มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม ่

  น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม ่

  น้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย

- มจีอภาพท่ีรองรับความละเอยีดไมน่้อยกวา่ 1,366 x 768 Pixel 

  และมขีนาดไมน่้อยกวา่ 12 นิ้ว

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน่้อย 

  กวา่ 3 ช่อง

- มชี่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมน่้อยกวา่ 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

รวม 16,000        

รวมทัง้สิน้ 27,300        

แผนงานเคหะและชุมชน

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่

1 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร  กระบอกสูบ 1,092,000

ไมต่่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือ ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากวา่   ไมต่่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

 110 กโิลวตัต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ   ไมต่่ ากวา่ 110 กโิลวตัต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ 

  แบบดับเบิล้แค็บ

   (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป

   (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู

   (3) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

   (4) ราคารวมภาษสีรรพสามติ

รวม 1,092,000    

2. ครุภัณฑ์สา้รวจ

1 กล้องวดัมมุ กล้องวดัมมุ 103,000

  แบบอเิล็กทรอนิกส์

  1) อา่นค่ามมุได้ละเอยีด 5 พลิิปดา (ระบบอตัโนมติั )

  (1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพต้ังตรง

  (2) ก าลังขยาย 30 เท่า

  (3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไมน่้อยกวา่ 

  40 มลิลิเมตร

  (4) ขนาดความกวา้งของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร ไมน่้อย 

  กวา่ 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา



 

 

 

  (5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไมเ่กนิ 2 เมตร

  (6) ค่าตัวคูณคงท่ี 100

  (7) ค่าตัวบวกคงท่ี 0

  (8) ระบบอตัโนมติัโดยใช้ Compensator มชี่วงการท างาน 

  + / -3 ลิปดา

  (9) เป็นกล้องแบบอเิล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวดัเป็น องศา 

  ลิปดา พลิิปดา เป็นตัวเลขอา่นได้บนจอ LCD (Liquid Crystal 

  Display) ท้ัง 2 หน้า ของตัวกล้อง

  (10) แสดงค่ามมุท่ีวดัได้ละเอยีดโดยตรง ไมเ่กนิ 5 พลิิปดา

  (11) ค่าความถูกต้องในการอา่นมมุ (Accuracy) ไมเ่กนิ 5 ฟลิิปดา

  (12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มลิลิเมตรหรือ

  ดีกวา่

  (13) ความไวของระดับฟองยาว 40 พลิิปดา / 2 มลิลิเมตรหรือ 

  ดีกวา่

  (14) สามารถแสดงผลท้ังเป็นมมุราบ และเป็นมมุด่ิง

  (15) มแีบตเตอร่ีติดต้ังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอร่ี  

  (16) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

  (17) อปุกรณ์ประกอบ

  - ขากล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด

  - มกีล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง

  - มฝีาครอบเลนส์

  - ท่ีชาร์ทแบตเตอร่ี

  - มชีุดเคร่ืองมอืปรับแกป้ระจ ากล้อง

  หมายเหตุ : การพจิารณาค่าความไว พจิารณาจากตัวเลข

  ซ่ึงมค่ีาย่ิงน้อยย่ิงดี

รวม 103,000      

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 6 แกนหลัก (6 22,000

  core) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อยกวา่ 3.0 

  GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ 

  ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ Cache 

  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนัขนาดไมน่้อยกวา่ 9 

  MB

- มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคุีณลักษณะอย่างใด 

  อย่างหนึ่ง หรือดีกวา่ ดังนี้

  1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมหีน่วย 

  ความจ า ขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB หรือ

  2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย 

  ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถ 

  ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB 

  หรือ

  3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้ 

  หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 2 GB

- มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มขีนาดไม ่

  น้อยกวา่ 4 GB

- มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไม ่

  น้อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม ่

  น้อยกวา่ 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 านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง



 

 

 

 

 

 

 

 

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไมน่้อย 

  กวา่ 3 ช่อง

- มแีปูนพมิพแ์ละเมาส์

- มจีอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์ - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 4,300

(Ink Tank Printer)   Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi

- มคีวามเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม ่

  น้อยกวา่ 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มคีวามเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน่้อย 

  กวา่ 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน

  ไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

- มถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่ 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom

รวม 26,300

รวมทัง้สิน้ 1,221,300    

รวมครุภัณฑ์ทัง้สิน้ 2,533,400    


