แผนการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564

องคการบริหารสวนตำบลคลองหา
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564
ตามที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลคลองห า ได ป ระกาศใช แผนการดำเนิ น งาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบล ประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2564 และเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ ที่ไดรับการอนุมัติ
ใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการ
การทํ า งานเกี่ ย วกั บ หนว ยงานอื่ น ๆ รวมทั้ ง การจํ า แนกรายละเอี ย ดตา ง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดําเนินงาน เพื่อใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั้น
เนื่องจากสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองหา กองชาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา ไดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย (ตั้งจายรายการใหม)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 20 อนุมัติเมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2562 เรื่ อ ง ซั ก ซ อ มแนวทางการดำเนิ น การ
ตามแผนพั ฒ นาท องถิ่ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และเพื่ อให การบริห ารงานขององค การบริห าร
ส ว นตำบลคลองห า เป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ขของประชาชน จึ งได จั ด ทำแผนการดํ าเนิ น งาน ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาทองถิ่น ตอไป
องคการบริหารสวนตำบลคลองหา

แบบ ผด. 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น
กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า
1. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
ที่
1

รวม

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึนจาก
โครงการ

โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก วางท่อระบายน้าขนาด 0.40 เมตร
คสล. ซอยเอมบางเตย หมู่ที่ 5
พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยเอมบางเตย
หมู่ที่ 5 ระยะทางยาวรวม 78 เมตร

1 โครงการ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ด้าเนินการ
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.
(บาท)
146,000 ซอยเอมบางเตย
กองช่าง
หมู่ที่ 5

146,000

แบบ ผด. 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ
สำหรับที่ไมไดดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่

ครุภัณฑ์

1 โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
สานักงาน จานวน 2 ชุด

รวม

1

รายละเอียดของครุภัณฑ์
- โต๊ะทางานโครงโต๊ะผลิตจากแผ่นเหล็กทา
สี ลิ้นชักด้านขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1
ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อกลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ
มีที่พักเท้า
- เก้าอี้สานักงานมีพนักพิงและที่นั่งบุ
ฟองน้าหุ้มหนังสังเคราะห์ มีที่วางแขน ขา
เหล็กชุบโครเมียมมีล้อ สามารถหมุนเก้าอี้ได้
รอบตัว ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้

พ.ศ. 2564
งบประมาณ
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ
ขอบหลัก
(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.
อบต.คลองห้า สานักงานปลัดฯ
20,000

20,000

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ
กว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0
นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า
9 MB
.- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ

งบประมาณ
(บาท)
22,000

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองห้า สานักงานปลัดฯ
สถานที่
ดาเนินการ

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่
2

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
พิมพ์ (Ink Tank Printer)
เดียวกัน
จานวน 1 เครื่อง
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ
A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200
dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto
Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาว
ดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99

งบประมาณ
(บาท)
7,500

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองห้า สานักงานปลัดฯ
สถานที่
ดาเนินการ

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400
เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
Custom
3 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 - มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800
VA จานวน 1 เครื่อง
VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
นาที
รวม
3

งบประมาณ
(บาท)

2,500

32,000

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต.คลองห้า สานักงานปลัดฯ

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)
ที่
1

รวม

ครุภัณฑ์

เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ 5
วัตต์ จานวน 3 เครื่อง
1

รายละเอียดของครุภัณฑ์

ระบบ VHF / FM
ขนาดกาลังส่ง 5 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท
แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ

งบประมาณ
(บาท)
36,000

36,000

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองห้า สานักงานปลัดฯ
สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่
1

ครุภัณฑ์

เครื่องขยายเสียง
กลางแจ้ง จานวน 1
เครื่อง

รายละเอียดของครุภัณฑ์

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

งบประมาณ
(บาท)
15,000

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองห้า สานักงานปลัดฯ
สถานที่
ดาเนินการ

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

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

1

15,000

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้สานักงาน - โต๊ะทางานโครงโต๊ะผลิตจากแผ่นเหล็กทา
จานวน 1 ชุด
สี ลิ้นชักด้านขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1
ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อกลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ
มีที่พักเท้า
- เก้าอี้สานักงานมีพนักพิงและที่นั่งบุ
ฟองน้าหุ้มหนังสังเคราะห์ มีที่วางแขน ขา
เหล็กชุบโครเมียมมีล้อ สามารถหมุนเก้าอี้ได้
รอบตัว ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้
รวม
1

งบประมาณ
(บาท)

10,000

10,000

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองห้า กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
กว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0
นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า
9 MB
.- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ

งบประมาณ
(บาท)
22,000

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองห้า กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สถานที่
ดาเนินการ

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่
2

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ Multifunction
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,
เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1 Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เครื่อง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา
และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto
Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาว
ดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99
สาเนา

งบประมาณ
(บาท)
15,000

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองห้า กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สถานที่
ดาเนินการ

ที่

ครุภัณฑ์

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

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่
3

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
สานักงาน (จอแสดงภาพขนาด กว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1
เครื่อง
GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า
4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
รวม
3

งบประมาณ
(บาท)
17,000

54,000

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองห้า กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สถานที่
ดาเนินการ

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ที่
1

รวม

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

ปั้มน้าชนเครื่อง แบบ
ปั้มน้าชนเครื่อง แบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จ้านวน ขนาด 1 นิว ก้าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
1 เครื่อง
1.4 KW ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 40.2
CC ใช้ได้ทังน้ามันเบนซิน95 แก๊สโซฮอล์91
แก๊สโซฮอล์95 และต้องผสมออโต้ลูป2T
1

งบประมาณ
(บาท)
5,000

5,000

พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2563
ขอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อบต.คลองห้า กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สถานที่
ด้าเนินการ

