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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำปี เพ่ือเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ 

(1) ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย บทนำ , วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน , ขั้นตอน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน , ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

(2) ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ  

 

แผนการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม                            
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ ได้รับ การอนุมัติ ให้ดำเนินงาน                                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการทำงาน
เกี่ยวกบัหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ
และโครงการที่ได้กำหนดไว้  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                            
ได้ประโยชน์สูงสุดและสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป 
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สวนที่ 1 บทนำ 

1.1 บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง                          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำป โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม                    
ท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น ซ่ึงจะทำใหแนว
ทางการดำเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานงานและบูรณาการทำงานระหวาง
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ  และทำใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากข้ึน 

 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
  1. แผนการดำเนินงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจำปงบประมาณนั้น 
เพ่ือใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนก 
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
  2. แผนการดำเนินงาน  จะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน                       
เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดำเนินงาน  จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการ
ดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

    3.1 งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการ) 

    3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากการจายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

    3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 

    3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สำหรับองคการบริหารสวนจังหวัดให
รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  
ท่ีมีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

    3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวา
จะเกิดประโยชนในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 

                                                                                                       
                                                                                 

/1.3 ข้ันตอน... 
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1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 4 ไดกำหนดใหจัดทำแผนการดำเนินงานตามขอ 26 
และ ขอ 27 ดังนี้  

ขอ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานใหจัดทำตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 
      (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

      (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงานแลวเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดำเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้                    
ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย
ท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  

 ขอ 27 แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจำป รายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงาน
เปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
  ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทำแผนการดำเนินงานแลว หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีจะดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงาน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ (โดยใหจัดทำเปนแผนการดำเนินงาน
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 , 2 , 3 , 4......) 

  รางแผนการดำเนินงาน ใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดำเนินงาน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 บทนำ 
   องคประกอบ  ประกอบดวย บทนำ วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน ข้ันตอน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประโยชนของการแผนการดำเนินงาน โดยนำเสนอ ดังนี้ 
   1.1 บทนำ 
   1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
   1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
   1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

 
/สวนท่ี 2... 
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  สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   องคประกอบ  ประกอบดวย บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรมและ
งบประมาณ ดังนี้ 
   2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ 
ผด.01) เปนแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ           
พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  3 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ                                 
คิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 
   การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 จะตองลงรายการยุทธศาสตร
แผนงานใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของโครงการท่ีดำเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมด 
จำนวนงบประมาณ  การคิดรอยละของงบประมาณท้ังหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ และเม่ือลง                 
แตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้งและจะตองรวมผลในภาพรวมท้ังหมดดวย 
   การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ                    
ผด.02) เปนแบบบัญขีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
(แบบ ผด.02/1) เปนแบบบัญขีครุภัณฑสำหรับท่ีไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 ประกอบดวย ประเภทครุภัณฑพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับ
ท่ี/ครุภัณฑ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

 

1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
  1. แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินงานจริงท้ังหมด
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  2. แนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตำบล
หนองตะไกมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
  3. ลดความซ้ำซอนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ
หนวยงานอ่ืน 
  4. เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  5. เปนเครื่องมือในการดิดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 
 
 
 
 



1) ครุภัณฑสํานักงาน

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 13.33 216,600                 46.91 สํานักปลัด 

    1.2 แผนงานสาธารณสุข 1 6.67 27,900                   6.04 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รวม 3 20.00 244,500                52.96

2) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

    2.1 แผนงานการศึกษา 1 6.67 20,000                   4.33 กองการศึกษาฯ

    2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 6.67 10,000                   2.17 กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 13.33 30,000                  6.50

3) ครุภัณฑงานบานงานครัว

    3.1 แผนงานการศึกษา 1 6.67 12,000                   2.60 กองการศึกษาฯ

    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 6.67 15,000                   3.25 กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 13.33 27,000                  5.85

 -4-

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน
จํานวนครุภัณฑ

(รายการ)

คิดเปนรอยละของ

ครุภัณฑทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนวยงานรับผิดชอบหลัก



4) ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 33.33 61,200                   13.26 สํานักปลัด/กองคลัง

    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 13.33 82,000                   17.76 กองชาง

    4.3 แผนงานสาธารณสุข 1 6.67 17,000                   3.68 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รวม 8 53.33 160,200                34.70

รวมทั้งสิ้น 15 100 461,700                100

 -5-

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน
จํานวนครุภัณฑ

(รายการ)

คิดเปนรอยละของ

ครุภัณฑทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนวยงานรับผิดชอบหลัก



1 เครื่องปรับอากาศ  - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 55,800               อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

(ระบบ Inverter) ขนาด

18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) ขนาดที่กําหนดไมต่ํากวา

18,000 บีทียู

2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่

รวมคาติดตั้ง

3) เครื่องปรับอากาศที่มี

ความสามารถในการทําความเย็น

ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู

ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ

พ.ค. ม.ิย.
ที่ ครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

 -6-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ. 2565

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

แบบ ผด. 02/1



ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศ

ที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด

ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงาน

เดียวกัน

5) มีความหนวงเวลาการทํางาน

ของคอมเพรสเซอร

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3)

นอกเหนือจากการพิจารณาดาน

ราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด

พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่มีคา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

 -7-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 02/1



ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล

(SEER) สูงกวา

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

   (1) แบบแยกสวน ประกอบ

ดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว

ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว

4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 

15 เมตร

8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

   (กรณีตองการแสดงคาติดตั้ง

แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

  (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

 -8-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผด. 02/1



4,000 บาท

ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู

5,500 บาท

  (2) ชนิดตูตั้งพื้น

ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู

5,000 บาท

ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู

6,000 บาท

  (3) ชนิดติดผนัง

ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู

3,000 บาท

ส.ค. ก.ย.

 -9-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

แบบ ผด. 02/1



2 เครื่องปรับอากาศ  - เครื่องปรับอากาศ 160,800             อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน (ระบบ Inverter) 

ขนาด 36,000 บีทียู 

จํานวน 3 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) ขนาดที่กําหนดไมต่ํากวา

36,000 บีทียู

2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่

รวมคาติดตั้ง

3) เครื่องปรับอากาศที่มี

ความสามารถในการทําความเย็น

ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู

ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -10-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

แบบ ผด. 02/1



ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศ

ที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด

ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงาน

เดียวกัน

5) มีความหนวงเวลาการทํางาน

ของคอมเพรสเซอร

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3)

นอกเหนือจากการพิจารณาดาน

ราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด

พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แบบ ผด. 02/1



เครื่องปรับอากาศที่มีคา

ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล

(SEER) สูงกวา

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

   (1) แบบแยกสวน ประกอบ

ดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว

ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว

4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 

15 เมตร

8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

   (กรณีตองการแสดงคาติดตั้ง

แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

  (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู

ส.ค. ก.ย.

 -12-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

แบบ ผด. 02/1



4,000 บาท

ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู

5,500 บาท

  (2) ชนิดตูตั้งพื้น

ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู

5,000 บาท

ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู

6,000 บาท

  (3) ชนิดติดผนัง

ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู

3,000 บาท

รวม 2 รายการ 216,600            

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -13-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

แบบ ผด. 02/1



1 เครื่องปรับอากาศ  - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 27,900               อบต.หนองตะไก กองสาธารณสุขฯ

(ระบบ Inverter) ขนาด

18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) ขนาดที่กําหนดไมต่ํากวา

18,000 บีทียู

2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่

รวมคาติดตั้ง

3) เครื่องปรับอากาศที่มี

ความสามารถในการทําความเย็น

ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู

ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ

 -14-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

แบบ ผด. 02/1



ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5

4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศ

ที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด

ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย

ระบายความรอนจากโรงงาน

เดียวกัน

5) มีความหนวงเวลาการทํางาน

ของคอมเพรสเซอร

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3)

นอกเหนือจากการพิจารณาดาน

ราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด

พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่มีคา

 -15-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

แบบ ผด. 02/1



ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล

(SEER) สูงกวา

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

   (1) แบบแยกสวน ประกอบ

ดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว

ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว

4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 

15 เมตร

8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

   (กรณีตองการแสดงคาติดตั้ง

แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

  (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู

 -16-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

แบบ ผด. 02/1



4,000 บาท

ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู

5,500 บาท

  (2) ชนิดตูตั้งพื้น

ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู

5,000 บาท

ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู

6,000 บาท

  (3) ชนิดติดผนัง

ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู

3,000 บาท

รวม 1 รายการ 27,900              

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

      1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

แบบ ผด. 02/1



1 ตูลําโพงอเนกประสงค  - ตูลําโพงอเนกประสงค 20,000               อบต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

ขนาด 15 นิ้ว ไมนอยกวา 

650 วัตต ขารจไฟในตัว

พรอมแบตเตอรี่ชารจ

รับรองสัญญาณบลูทูธ

มีชองเสียบ USB เลน MP3

มีไมลลอยแบบมือถือ 

มีชองตอไมโครโฟนแบบมีสาย

จํานวน 2 เครื่อง

รวม 1  รายการ 20,000              

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 -18-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

      2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

แบบ ผด. 02/1



1 ตูลําโพงอเนกประสงค  - ตูลําโพงอเนกประสงค 10,000               อบต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

ขนาด 15 นิ้ว ไมนอยกวา 

650 วัตต ขารจไฟในตัว

พรอมแบตเตอรี่ชารจ

รับรองสัญญาณบลูทูธ

มีชองเสียบ USB เลน MP3

มีไมลลอยแบบมือถือ 

มีชองตอไมโครโฟนแบบมีสาย

จํานวน 1 เครื่อง

รวม 1  รายการ 10,000              

 -19-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

      2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

แบบ ผด. 02/1



1 กระติกน้ํารอนสแตนเลส  - กระติกน้ํารอนสแตนเลส 12,000               อบต.หนองตะไก กองการศึกษาฯ

ขนาด 16 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

รวม 1  รายการ 12,000              

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

      3.1 แผนงานการศึกษา

 -20-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1



1 เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น  - เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น 15,000               อบต.หนองตะไก กองสวัสดิการสังคม

ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง

รวม 1  รายการ 15,000              

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 -21-

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

      3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค.ม.ีค. เม.ย. พ.ค.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

แบบ ผด. 02/1



1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - เครื่องคอมพิวเตอร 17,000            อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

สํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

(4 core) และ 8 แกนเสมือน 

(8 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน

กรณีที่ตองใชความสามารถ

ในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณ

พ.ค.
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 -22-

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

แบบ ผด. 02/1



นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 

4 GHz จํานวน 1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) มีหนวยความจําแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ

 (Level) เดียวกันขนาด

ไมนอยกวา 4 MB 

3) มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา

มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB  

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1



หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย

5) มีDVD-RW หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย 

6) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  

ไมนอยกวา 3 ชอง
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1



8) มีแปนพิมพและเมาส 

9) มีจอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 22,000            อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

สําหรับงานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง  

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก

 (4 core) และ 8 แกนเสมือน 

(8 Thread) และมีเทคโนโลยี
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

แบบ ผด. 02/1



เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่

ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง (Turbo Boost 

หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 

4 GHz จํานวน 1 หนวย

2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB

3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) 

ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด

ไมนอยกวา 8 GB 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

     4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1



4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาด

ความจุไมนอยกวา 250 GB 

จํานวน 1 หนวย 

5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียด

ไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

ไมนอยกวา 3 ชอง 

พ.ค.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

แบบ ผด. 02/1



7) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI 

หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง 

8) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)  

หรือภายนอก (External) จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง

9) สามารถใชงานไดไมนอยกวา 

Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 

และ Bluetooth

ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด. 02/1



3 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/  - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ 2,600              อบต.หนองตะไก สํานักปลัด

ชนิด LED ขาวดํา ชนิด LED ขาวดํา

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

 1) มีความละเอียด

ในการพิมพไมนอยกวา 

600 x 600 dpi 

2) มีความเร็วในการพิมพ

สําหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 

(ppm) 

3) มีหนวยความจํา (Memory)

ขนาดไมนอยกวา 32 MB 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
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4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

5) มีถาดใสกระดาษไดรวมกัน

ไมนอยกวา 150 แผน 

6) สามารถใชไดกับ A4 , Letter,

Legal และสามารถกําหนดขนาด

ของกระดาษเองได

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
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4 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - เครื่องคอมพิวเตอร 17,000            อบต.หนองตะไก กองคลัง

สํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

(4 core) และ 8 แกนเสมือน 

(8 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน

กรณีที่ตองใชความสามารถ

ในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณ

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย.

แบบ ผด. 02/1



นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 

4 GHz จํานวน 1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) มีหนวยความจําแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ

 (Level) เดียวกันขนาด

ไมนอยกวา 4 MB 

3) มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา

มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB  

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

แบบ ผด. 02/1



หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย

5) มีDVD-RW หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย 

6) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  

ไมนอยกวา 3 ชอง

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

แบบ ผด. 02/1



8) มีแปนพิมพและเมาส 

9) มีจอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย

5 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/  - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ 2,600              อบต.หนองตะไก กองคลัง

ชนิด LED ขาวดํา ชนิด LED ขาวดํา

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

 1) มีความละเอียด

ในการพิมพไมนอยกวา 

600 x 600 dpi 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

แบบ ผด. 02/1



2) มีความเร็วในการพิมพ

สําหรับกระดาษ A4 

ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 

(ppm) 

3) มีหนวยความจํา (Memory)

ขนาดไมนอยกวา 32 MB 

4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

5) มีถาดใสกระดาษไดรวมกัน

ไมนอยกวา 150 แผน 

6) สามารถใชไดกับ A4 , Letter,

Legal และสามารถกําหนดขนาด

ของกระดาษเองได

รวม 5  รายการ 61,200            

ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

แบบ ผด. 02/1



1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - เครื่องคอมพิวเตอร 60,000            อบต.หนองตะไก กองชาง

ประมวลผล แบบที่ 2 สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

จํานวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 8 แกนหลัก 

(8 core) และ 16 แกนเสมือน 

(16 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่

ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง (Turbo Boost 

หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมนอยกวา 

4.3 GHz จํานวน 1 หนวย

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1



2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

มีหนวยความจําแบบ Cache  

Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อ

แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้

 1. เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ

แยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 

2 GB หรือ 

2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดง

ภาพติดตั้งอยูภายในหนวย

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แบบ ผด. 02/1



ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช

หนวยความจําหลักในการแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดง

ภาพที่มีความสามารถในการใช

หนวยความจําหลักในการแสดง

ภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB

4) มีหนวยความจําหลัก (RAM) 

ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาด

ไมนอยกวา 8 GB 

5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด 

SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด 

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

แบบ ผด. 02/1



Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 480 GB จํานวน 

1 หนวย 

6) มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 

1 หนวย

7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ  

10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 

1 ชอง

8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา

ไมนอยกวา 3 ชอง 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

      4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

แบบ ผด. 02/1



9) มีแปนพิมพและเมาส 

10) จอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 

1 หนวย

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 22,000            อบต.หนองตะไก กองชาง

สําหรับงานประมวลผล สําหรับงานประมวลผล

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 

และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

      4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก  อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

แบบ ผด. 02/1



นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช

ความสามารถในการประมวลผล

สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

สูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน

1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 

3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) 

ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาด

ไมนอยกวา 8 GB

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
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4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด 

SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 

1 หนวย 

5) มีจอภาพที่รองรับความ

ละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 

Pixel และมีขนาดไมนอยกวา  

12 นิ้ว

6) มีชองเชื่อมตอ (Interface)

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 

ไมนอยกวา 3 ชอง 

ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
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7) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI 

หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง 

8) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 

(Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน 

(Internal) หรือภายนอก (External) 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

9) สามารถใชงานไดไมนอยกวา 

Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 

Bluetooth

รวม 2  รายการ 82,000            

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - เครื่องคอมพิวเตอร 17,000            อบต.หนองตะไก กองสาธารณสุขฯ

สํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 

(4 core) และ 8 แกนเสมือน 

(8 Thread) และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใน

กรณีที่ตองใชความสามารถ

ในการประมวลผลสูง 

(Turbo Boost หรือ Max Boost) 

โดยมีความเร็วสัญญาณ

ส.ค. ก.ย.
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นาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 

4 GHz จํานวน 1 หนวย 

2) หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) มีหนวยความจําแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ

 (Level) เดียวกันขนาด

ไมนอยกวา 4 MB 

3) มีหนวยความจําหลัก 

(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา

มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล 

ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB  

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไมนอยกวา 

250 GB จํานวน 1 หนวย

5) มีDVD-RW หรือดีกวา 

จํานวน 1 หนวย 

6) มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง

7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  

ไมนอยกวา 3 ชอง

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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8) มีแปนพิมพและเมาส 

9) มีจอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย

รวม 1  รายการ 17,000            

ส.ค. ก.ย.
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