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องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

อำเภอคลองหลวง    จังหวัดปทุมธาน ี

 
 
 
 



แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ิมเติม  คร้ังที่ 3/2564 

 
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 

 

เนื่ องจากสำนักงานปลัดองคการบริหารส วนตำบลคลองห า  กองคลั ง  กองช าง              
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสวัสดิการสังคม  ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา             
ไดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  (ตั้งจายรายการใหม)  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ครั้งท่ี 13  
อนุมัติเม่ือ  วันท่ี  16  กุมภาพันธ  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 3/2564  เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  ตอไป 

 
 

 องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต

 ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย หมูที่ 4

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

ถนนเลียบคลองสงน้ําที่ 5 ซาย หมูที่ 4

 กวาง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

450 เมตร

300,000 หมูที่ 4 กองชาง

รวม 1 โครงการ 300,000

พ.ศ. 2564
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
1.ยุทธศาสตร  การสงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)



   แผนงานสังคมสงเคราะห  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)

 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 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 

เครื่อง

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 

GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 

4 MB

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ

ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

17,000 อบต.คลองหา กองสวัสดิการ

สังคม

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

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.

 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

 - มีแปนพิมพและเมาส

 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย

รวม 1 17,000

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

ขอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

 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 เครื่องประเมินความพึงพอใจ

พรอมระบบ จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องประเมินความพึงพอใจพรอม

ระบบ จํานวน 2 เครื่อง
10,000 อบต.คลองหา สํานักงานปลัดฯ

2 เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ

พรอมระบบ จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติพรอมระบบ

 จํานวน 1 เครื่อง
50,000 อบต.คลองหา สํานักงานปลัดฯ

3 ชุดโซฟารับแขกพรอมโตะ

กลาง จํานวน 2 ชุด

ชุดโซฟารับแขกพรอมโตะกลาง 

จํานวน 2 ชุด
60,000 อบต.คลองหา สํานักงานปลัดฯ

4 โตะขาเหล็ก จํานวน 1 ตัว โตะขาเหล็ก จํานวน 1 ตัว 5,000 อบต.คลองหา สํานักงานปลัดฯ

5 เกาอี้ขาเหล็ก จํานวน 6 ตัว เกาอี้ขาเหล็ก จํานวน 6 ตัว 6,000 อบต.คลองหา สํานักงานปลัดฯ

6 เคาทเตอรประชาสัมพันธ 

จํานวน 2 ชุด

เคาทเตอรประชาสัมพันธ จํานวน 2 

ชุด
100,000 อบต.คลองหา สํานักงานปลัดฯ

หนวยงานรับผิดขอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ



 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.

7 ตูสาขาโทรศัพทพรอมระบบ

และอุปกรณติดตั้ง จํานวน 1

 ชุด

ตูสาขาโทรศัพทพรอมระบบและ

อุปกรณติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

80,500 อบต.คลองหา สํานักงานปลัดฯ

รวม 7 311,500

หนวยงานรับผิดขอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ดําเนินการ



   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

 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 ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
 จํานวน 1 ตู

ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต                 
 1) ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายใน
ขั้นต่ํา
2) เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ 
เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย

14,500 อบต.คลองหา สํานักงานปลัดฯ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

ขอบหลัก

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

พ.ศ. 2564
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ



 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 เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 
แบบตอทอขนาด 2 กอก
 จํานวน 1 ตู

เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น  แบบตอทอ  
ขนาด 2 กอก                               
  1) มีหัวกอกจายน้ํา โดยเปน น้ํารอน 1
 หัว น้ําเย็น 1 หัว                           
  2) เปนเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบตั้ง
พื้น ระบบตอทอประปา                    
 3) มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง          
 4) ความจุถังเก็บน้ําเย็น ไมนอยกวา 4 
ลิตร                                          
 5) ความจุถังเก็บน้ํารอน ไมนอยกวา 2
 ลิตร

25,100 อบต.คลองหา สํานักงานปลัดฯ

รวม 2 39,600

หนวยงานรับผิด

ขอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

สถานที่

ดําเนินการ



   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

 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 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 

แบบ Smart TV ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 3840x2160

 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว พรอม

อุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง

ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160

 พิกเซล                                           

1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียด

ของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล)          

2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ (นิ้ว)  

3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED 

Backlight

4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart 

TV)

5) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อ

การเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง

6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับ

ไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร

7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

80,000 อบต.คลองหา สํานักงานปลัดฯ

รวม 1 80,000

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

ขอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

 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 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19

 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 

GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได

ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 

9 MB

 .- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไม

นอยกวา 2 GB หรือ

22,000 อบต.คลองหา สํานักงานปลัดฯ

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

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.

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด

ตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 2 GB หรือ

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี

ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักใน

การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB

รวม 1 22,000

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

ขอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



   แผนงานการศึกษา  (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

 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 ปมน้ําอัตโนมัติภายในอาคาร

 ขนาด 150 วัตต จํานวน 2

 ชุด

ปมน้ําอัตโนมัติภายในอาคาร ขนาด 

150 วัตต จํานวน 2 ชุด

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ของ อบต.คลองหา

กองการศึกษา ศาสนา

 และวัฒนธรรม

รวม 1 20,000

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานรับผิดขอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ



   แผนงานสังคมสงเคราะห  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)

 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 โตะทํางานพรอมเกาอี้

สํานักงาน  จํานวน 1 ชุด

โตะทํางานพรอมเกาอี้สํานักงาน  

จํานวน 1 ชุด

15,000 อบต.คลองหา กองสวัสดิการสังคม

2 ตูเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก

 จํานวน  1  ตู

ตูเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 

จํานวน  1  ตู

5,000 อบต.คลองหา กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 20,000

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานรับผิดขอบ

หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ



   แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

 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 เครื่องตัดหญา แบบขอออน 

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องตัดหญา แบบขอออน พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง

12,000 ทุกหมูบาน หมู

ที่ 1-16

กองชาง

รวม 1 12,000

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
ประเภทครุภัณฑการเกษตร

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับ

ผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



   แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

 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 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 

ตัน แบบหลังคาอลูมิเนียม  

จํานวน 1 หลัง

หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

- หลังคาอลูมิเนียม เปนโครงหลังคาเหล็ก 

คลุมดวยอลูมิเนียม มีผาใบคลุมดานขาง มีที่

นั่งสองแถว

17,300 อบต.คลองหา กองชาง

รวม 1 17,300

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับ

ผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ



   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานคลัง)

 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 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19

 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 

GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได

ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 

9 MB

 .- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไม

นอยกวา 2 GB หรือ                             

22,000 อบต.คลองหา กองคลัง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

ขอบหลัก



 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) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด

ตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 2 GB หรือ

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี

ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักใน

การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

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.

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานประมวลผล  จํานวน

 2 เครื่อง

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หนวย

 โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ

ดีกวา ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 

GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก 

(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 

10 แกน หรือ                                   

2) ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 

GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได

ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง                                   

 - มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB

44,000 อบต.คลองหา กองคลัง

พ.ศ. 2564
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

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.

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ

ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย

 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา

 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย

กวา 12 นิ้ว

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE

 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

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 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี

 ชนิด Network แบบที่ 2 (27 

หนา/นาท)ี

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

600x600 dpi                                -

 มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย

กวา 512 MB

 - มีความเร็วในการพิมพขาวดาสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที 

(ppm)

 - มีความเร็วในการพิมพสีสาหรับกระดาษ 

A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)

 - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ 

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได

 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ

 Custom

27,000 อบต.คลองหา กองคลัง

พ.ศ. 2564
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

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.

4 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 

ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1

 (28 หนา/นาท)ี

มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

1,200x1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพสาหรับกระดาษ A4

 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)

 - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

 - มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอย

กวา 128 MB

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ 

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได

 - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 

250 แผน

 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ

 Custom

8,900 อบต.คลองหา กองคลัง

รวม 4 101,900

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

ขอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารงานคลัง)

 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 เกาอี้สํานักงาน  จํานวน 2 ตัว เกาอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ํา

หุมหนังสังเคราะห  มีที่วางแขน ขาเหล็กชุบ

โครเมียมมีลอ สามารถหมุนเกาอี้ไดรอบตัว 

ปรับระดับความสูงของเกาอี้ได

7,000 อบต.คลองหา กองคลัง

2 โตะทํางานพรอมเกาอี้สํานักงาน 

 จํานวน 3 ชุด

 - โตะทํางานโครงโตะผลิตจากแผนเหล็กทํา

สี  ลิ้นชักดานขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 

ลิ้นชัก พรอมกุญแจล็อกลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ 

 มีที่พักเทา                                       

 - เกาอี้สํานักงานมีพนักพิงและที่นั่งบุ

ฟองน้ําหุมหนังสังเคราะห  มีที่วางแขน ขา

เหล็กชุบโครเมียมมีลอ สามารถหมุนเกาอี้ได

รอบตัว ปรับระดับความสูงของเกาอี้ได

45,000 อบต.คลองหา กองคลัง

3 เครื่องทําลายเอกสารแบบตัด

ตรง  จํานวน 1 เครื่อง

ทําลายเอกสารไดครั้งละ 20 แผนขึ้นไป 29,900 อบต.คลองหา กองคลัง

รวม 3 81,900

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2564

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับผิด

ขอบหลัก
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