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องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

อำเภอคลองหลวง    จังหวัดปทุมธาน ี

 
 
 
 



แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ิมเติม  คร้ังที่ 4/2564 

 
ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดประกาศใชแผนการดำเนินงาน  ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2564  เม่ือวันท่ี  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  ประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2564  และเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ  ท่ีไดรับการอนุมัติ   
ใหดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  และมีการประสานและบูรณาการ
การทํางานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืน ๆ  รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ             
ในแผนการดําเนินงาน  เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากยิ่งข้ึนนั้น 

 

เนื่องจากสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  กองชาง  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  (ตั้งจายรายการใหม)  
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ครั้งท่ี 20  อนุมัติเม่ือ  วันท่ี  12  พฤษภาคม  2564 

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี  มท 0810.3/ว 6732  ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการดำเนินการ       
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหาร       
สวนตำบลคลองหา  เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  จึงไดจัดทำแผนการดําเนินงาน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 4/2564  เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  ตอไป 

 
 

 องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

กิจกรรมและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 



 งบประมาณ
(บาท) 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 โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก
 คสล. ซอยเอมบางเตย หมู่ท่ี 5

วางท่อระบายน ้าขนาด 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล . ซอยเอมบางเตย 
หมู่ท่ี 5 ระยะทางยาวรวม 78 เมตร

146,000 ซอยเอมบางเตย 
 หมู่ท่ี 5

กองช่าง

รวม 1 โครงการ 146,000

พ.ศ. 2564
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ นจาก
โครงการ

สถานท่ีด้าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 4/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า

1. ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)



 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ 

สำหรับที่ไมไดดำเนินการ 
ตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 



   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

 งบประมาณ
(บาท) 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 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี
ส านักงาน  จ านวน 2 ชุด

 - โต๊ะท างานโครงโต๊ะผลิตจากแผ่นเหล็กท า
สี  ล้ินชักด้านขวา 3 ล้ินชัก ล้ินชักกลาง 1 
ล้ินชัก พร้อมกุญแจล็อกล้ินชัก 2 ชุดกุญแจ 
 มีท่ีพักเท้า                                       
 - เก้าอ้ีส านักงานมีพนักพิงและท่ีน่ังบุ
ฟองน้ าหุ้มหนังสังเคราะห์  มีท่ีวางแขน ขา
เหล็กชุบโครเมียมมีล้อ สามารถหมุนเก้าอ้ีได้
รอบตัว ปรับระดับความสูงของเก้าอ้ีได้

20,000 อบต.คลองห้า ส านักงานปลัดฯ

รวม 1 20,000

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 4/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงานรับผิด

ขอบหลัก
พ.ศ. 2563



   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

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

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 น้ิว)  จ านวน 1 เคร่ือง

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 
9 MB
 .- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ

22,000 อบต.คลองห้า ส านักงานปลัดฯ

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิด

ขอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 4/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ท่ี



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

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB       
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ านวน 1 หน่วย

พ.ศ. 2564
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิด
ขอบหลัก

พ.ศ. 2563



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

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน  1  เคร่ือง

 - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer,
 Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ือง
เดียวกัน
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)        
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ด า-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 
dpi                                                 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed)
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาว
ด า
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99

7,500 อบต.คลองห้า ส านักงานปลัดฯ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิด

ขอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี ครุภัณฑ์



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

 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้    - มีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
 Custom

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800
 VA  จ านวน  1  เคร่ือง

 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts)
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 
นาที

2,500 อบต.คลองห้า ส านักงานปลัดฯ

รวม 3 32,000

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิด

ขอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



   แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)

 งบประมาณ
(บาท) 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 เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วัตต์ จ านวน 3 เคร่ือง

ระบบ VHF / FM
ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเคร่ือง แท่นชาร์ท 
แบตเตอร่ี 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ

36,000 อบต.คลองห้า ส านักงานปลัดฯ

รวม 1 36,000

พ.ศ. 2564
ท่ี

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 4/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิด

ขอบหลัก
พ.ศ. 2563



   แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)

 งบประมาณ
(บาท) 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 เคร่ืองขยายเสียง
กลางแจ้ง  จ านวน  1  
เคร่ือง

 - พาวเวอร์แอมป์ Class D 4000W 
ก าลังขับสูงสุด 4000w ให้ก าลังขับเสียง
เบสท่ีหนักแน่นด้านบนซิงค์เป็นครีบ
ระบายความร้อนได้ดี                       
  - ปีไมค์  ใช้ต่อไมโครโฟนและปรับเสียง
 2 INPUT MAIN/AUX , TREBLE / 
MID / BASS / SUB CONTROL , 
ไมโครโฟน INPUT มี ECHO ควบคุม
เสียงไมค์ , มีช่องต่อ Bluetooth 
USB/SD Card.

15,000 อบต.คลองห้า ส านักงานปลัดฯ

พ.ศ. 2564

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 4/2564

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิด

ขอบหลัก

แบบ ผด.02/1

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า



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

 - ไมโครโฟนพร้อมสาย การตอบสนองความถ่ี
 50 Hz-150KHz รูปแบบข้ัวต่อ 
Unidirectional ความต้านทาน 60 โอห์ม
 +/-30% (At 1 KHz) ความไว -73 dB +/-
3dB ความยาวสาย 4 เมตร

รวม 1 15,000

หน่วยงานรับผิด
ขอบหลัก

พ.ศ. 2564
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ. 2563



   แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

 งบประมาณ
(บาท) 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 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีส านักงาน 
 จ านวน 1 ชุด

 - โต๊ะท างานโครงโต๊ะผลิตจากแผ่นเหล็กท า
สี  ล้ินชักด้านขวา 3 ล้ินชัก ล้ินชักกลาง 1 
ล้ินชัก พร้อมกุญแจล็อกล้ินชัก 2 ชุดกุญแจ 
 มีท่ีพักเท้า                                       
 - เก้าอ้ีส านักงานมีพนักพิงและท่ีน่ังบุ
ฟองน้ าหุ้มหนังสังเคราะห์  มีท่ีวางแขน ขา
เหล็กชุบโครเมียมมีล้อ สามารถหมุนเก้าอ้ีได้
รอบตัว ปรับระดับความสูงของเก้าอ้ีได้

10,000 อบต.คลองห้า กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 10,000

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิด

ขอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 4/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ท่ี



   แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

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

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล  แบบท่ี 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 น้ิว)  จ านวน  3  เคร่ือง

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 
9 MB
 .- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ

22,000 อบต.คลองห้า กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิด

ขอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 4/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ท่ี



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

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB       
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ านวน 1 หน่วย

พ.ศ. 2564
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิด
ขอบหลัก

พ.ศ. 2563



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

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน  1 
 เคร่ือง

 - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer,
 Copier และ Scanner ภายในเคร่ือง
เดียวกัน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 256 MB 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า
 และ สี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาว
 ด า                                                 
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99
 ส าเนา 

15,000 อบต.คลองห้า กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิด

ขอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี ครุภัณฑ์



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

 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้                    
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
 Custom

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานรับผิด

ขอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  จ านวน 1 
เคร่ือง

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 
4 MB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง         
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ านวน 1 หน่วย

17,000 อบต.คลองห้า กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 3 54,000

พ.ศ. 2564
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิด
ขอบหลัก

พ.ศ. 2563



   แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

 งบประมาณ
(บาท) 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 ป้ัมน ้าชนเคร่ือง แบบ
เคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ จ้านวน
  1  เคร่ือง

ป้ัมน ้าชนเคร่ือง แบบเคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ 
ขนาด 1 นิ ว  ก้าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 
1.4 KW ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 40.2
 CC ใช้ได้ทั งน ้ามันเบนซิน95 แก๊สโซฮอล์91
 แก๊สโซฮอล์95 และต้องผสมออโต้ลูป2T

5,000 อบต.คลองห้า กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 5,000

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
สถานท่ี

ด้าเนินการ
หน่วยงานรับผิด

ขอบหลัก
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 4/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ท่ี


	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

