
 

 

 
  แผนการด าเนินงาน 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว 
อ ำเภอเขำสวนกวำง จังหวัดขอนแก่น 

 
ค าน า 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓  ตำมโครงกำรท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๔ ตุลำคม ๒๕๖๒ และแผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวำคม  ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น 

  เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว ได้มีกำรด ำเนินกำรจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นท่ี จ ำนวน  ๗  โครงกำร  จำกงบประมำณเงินสะสมขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว ท่ีต้องน ำมำจัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  และท ำให้กำรปฏิบัติงำนโครงกำร/กิจกรรมมีควำม
ชัดเจนมำกขึ้น อีกท้ังเป็นเครื่องมือหรือปฏิทินก ำหนดระยะเวลำอันส ำคัญ ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
ท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพรวมทั้งยังเป็น
เครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลประจ ำปีนั้นๆ จึงหวังเป็นอย่ำงยิง่ว่ำหนว่ยงำนจะยึด
แนวทำงตำมปฏิทินแผนกำรด ำเนินงำนเป็นหลักในกำรบริหำรโครงกำรให้ส ำเร็จลุล่วงตำมปฏิทินท่ีก ำหนดไว้ 
  

คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

 เร่ือง          หน้า 
 

ส่วนท่ี  ๑     บทน ำ           ๑ – ๓ 

๑.๑ วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน         

๑.๒ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน         

๑.๓ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน         

          

ส่วนท่ี  ๒      บัญชสีรุปโครงกำร/กิจกรรม       ๔ – ๑๑  

  ๒.๑  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. ๐๑)    

  ๒.๒  บัญชีโครงกำรกิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. ๐๒)     

   ๑) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน     

    - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

    

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ 

ส่วนท่ี  ๑ 
บทน า 

 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้เสร็จ
ภำยในสำมสิบวันนับต้ังแต่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณ
จำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีต้องด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น และกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบ ข้อ ๒๖ 
  แผนกำรด ำเนินงำน เป็นแผนท่ีรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำรจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น 
และเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรของผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม 
และมีประสิทธิภำพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือท่ีจะน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ี
วำงไว้ ท ำให้ทรำบถึงโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ 
ของแผนงำนโครงกำรในแผนด ำเนินงำน โดยแผนงำนกำรด ำเนินงำนมีลักษณะส ำคัญคือ 

๑. เป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพฒันำจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลนำงิ้ว หลังจำกได้มีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเสร็จส้ินแล้ว (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำงิ้วอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 



 

 

๒. เป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพฒันำท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว ด ำเนินกำรเองโดยไม่ 
ใช้งบประมำณ (ถ้ำมี) 

๓. เป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพฒันำของหนว่ยงำนรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือ 
หน่วยงำนอื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว 

๔. เป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพฒันำอื่น ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำเห็นว่ำจะ 
เกิดประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพืน้ท่ี 

 

๑. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 ๑. เพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำรจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณนั้นเพื่อให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร 
มีกำรประสำน และบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ  ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำร
ด ำเนินงำน 
 ๒. เพื่อเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
 ๓. เพื่อก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ท่ีจะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะมีท่ีมำจำก 
  ๓.๑ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 
 

๒ 
 

  ๓.๒ โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยขำด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  ๓.๓ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 
  ๓.๔ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำน
อื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีมีลักษณะ
กำรด ำเนินงำนครอบคลุมพื้นท่ีหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีมีควำม
คำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำก
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓.๕ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นท่ี 



 

 

  
๒. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่ำ กำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ท่ี
ด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ท้ังนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีประกำศ 
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

๓. . แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีประกำศใช้งบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีต้องด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจ
ของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 
  

 

 

 

๓ 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น  สำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนฯ 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอื่น 



 

 

  
 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนฯ  

 
คณะกรรมกำรสนับสนุน  
กำรจัดท ำแผนฯ  

 
 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
 
 

 
       ผู้บริหำรท้องถิ่น     

 
 
 

 
 

 
 
 
 

๓. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.๑ กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
๓.๒ มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนไปปฏิบัติ มีควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพ 
๓.๓ เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓.๔ ทรำบถึงจ ำนวนงบประมำณท่ีต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี 
๓.๕ สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงิ้ว 
๓.๖ สำมำรถน ำแผนกำรปฏิบัติกำรมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ตำม    
       งบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง 

 
๔ 

ส่วนท่ี ๒ 
 

จดัท าร่างแผนการ
ด ำเนินงำน 

เสนอร่างแผนการ
ด ำเนินงำน 

พจิารณาร่างแผนการ
ด ำเนินงำน 

พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชีโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดังนี้ 

๑. บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. ๐๑) 

  แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวน
โครงกำรท่ีด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำรท้ังหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณ
ท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบ 

  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์  
แผนงำน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ท้ังหมด จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย  

  กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมท้ังหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 

 
๒. บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. ๐๒) 

   แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน 
โดยมีล ำดับท่ี/โครงกำร/รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนท่ี
ด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปส้ินสุด
เดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
  
  
  
  
  
  



 

 

๕ 
แบบ ผด ๐๑ 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 

****************************************************************************************** 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
     ๑.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   ๕ - ๘๓๖,๑๐๐ - กองช่ำง 

รวม ๕ - ๘๓๖,๑๐๐ - กองช่าง 
 

บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

     ๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป ๑ - ๘,๐๐๐ - ส ำนักปลัด 



 

 

     ๑.๒ แผนงำนเคหะและชุมชน ๑ - ๘,๐๐๐ - กองช่ำง 
รวมทั้งสิ้น ๗ - ๑๖,๐๐๐ -  

 
 

๖ 
แบบ ผด ๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  ๕  โครงการ 
 

ท่ี โครงกำร กิจกรรม 
รำยละเอียดของ 

โครงกำร / กิจกรรม 
งบ 

ประมำณ 
สถำนท่ี 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๑. เสริมผิวลำดยำง Asphaltic 
Concrete  สำยแยก  ขก.
๕๐๑๒ บ้ำนนำโพธิ์ - ค ำ
แคน  หมู่ท่ี ๗  
 

ขนำดกว้ำง  ๖.๐๐ เมตร 
ยำว ๒๖๐ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ ๑,๕๖๐  
ตำรำงเมตร  รำยละเอียด 
ตำมแบบแปลนท่ี อบต. 
นำงิ้ว ก ำหนด  พร้อมป้ำย
โครงกำร จ ำนวน ๑ ป้ำย 

๕๐๐,๐๐๐ บ้ำนนำโพธิ์ 
หมู่ท่ี ๗ 

กองช่ำง             

๒. ซ่อมแซมถนนลูกรังสำยแยก 
ขก. ๕๐๑๒ – นำนำยสุทธิ
นันธ์  คอนค ำ  บ้ำนนำงิ้ว  
หมู่ท่ี ๑  

ขนำดกว้ำง ๕.๐๐ เมตร 
ยำว  ๕๐๐  เมตร  หนำ
เฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร  
ปริมำตรลูกรัง ๕๐๐  ลบ.
ม.  พร้อมปรับเกรด

๖๑,๑๐๐ บ้ำนนำงิ้ว 
หมู่ท่ี ๑ 

กองช่ำง             



 

 

 
๗ 

แบบ ผด ๐๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ตกแต่งให้เรียบร้อยตลอด
สำย 

๓. ก่อสร้ำงสนำมฟุตบอล
มำตรฐำนไม่ปูหญ้ำ   

ขนำด  ๗๓X๑๑๐  เมตร  
พร้อมท ำถนนรอบสนำม
ฟุตบอล ตำมแบบท่ี
ก ำหนด  พร้อมป้ำย
โครงกำร 

๒๒๕,๐๐๐ อบต.นำงิ้ว 
หมู่ท่ี ๗ 

กองช่ำง             

ท่ี โครงกำร กิจกรรม 
รำยละเอียดของ 

โครงกำร / กิจกรรม 
งบ 

ประมำณ 
สถำนท่ี 

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๔. จ้ำงเหมำขุดลอกรำงระบำย
น้ ำบ้ำนแสงสว่ำง หมู่ท่ี ๔ 
 

ระยะทำงกำรขุดลอกรำง
ระบำยน้ ำให้กว้ำงเท่ำเดิม 
กว้ำง ๐.๕๐ เมตร ยำว 
๑๗๘ เมตร 
 

๓๐,๐๐๐ บ้ำน 
แสงสว่ำง 
หมู่ท่ี ๔ 

กองช่ำง             

๕. จ้ำงเหมำขยำยไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงสำยดอนปู่ตำ บ้ำน 
นำง้อง  หมู่ท่ี ๒ 

เดินสำยไฟฟ้ำพร้อมปักเสำ
ไฟส่องสว่ำง จ ำนวน ๔ ต้น 
ระยะทำงยำว  ๑๖๐  เมตร 

๒๐,๐๐๐ บ้ำน 
นำง้อง  
หมู่ท่ี ๒ 

กองช่ำง             



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน   มีจ ำนวน  ๒   แผนงำน  ดังนี้ 

 แผนงานที่  ๑      ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งำนบริหำรท่ัวไป) 

  

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมำณ 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.   ก.พ. มี.ค.   เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. เครื่องพิมพ์ 

multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

คุณลักษณะพื้นฐำน  ดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น 
Printer, Copier , Scanner และ Fax 

๘,๐๐๐ อบต. 
นำงิ้ว 

ส ำนักปลัด             

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
 

๘ 



 

 

 

๙ 

(Ink Tank printer)  ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
จำกโรงงำนผู้ผลิต   
  - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อย
กว่ำ ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับ
กระดำษ A๔ ไม่น้อยกว่ำ ๒๗ หน้ำต่อ
นำที (ppm) หรือ ๘ ภำพ ต่อ นำที  
(ipm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับ
กระดำษ A๔ ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ หน้ำต่อ
นำที (ppm) หรือ ๕ ภำพต่อนำที  
(ipm) 

  - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A๔  
(ขำวด ำ-สี) ได้ 
    - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi   
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ  (Auto 
Document Feed)    
 - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ท้ังสีและ

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 
แผนงานที่  ๒    

          ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน  (งำนบริหำรท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ขำวด ำ 
  - สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 
๙๙ ส ำเนำ 
 
    ***เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนำคม ๒๕๖๒  (ประกำศ ณ วันท่ี ๑๕ 
มีนำคม ๒๕๖๒) 
 

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ 
ครุภัณฑ์ 

งบ 
ประมำณ 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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



 

 

 

๑๑ 
 

 

๑. เครื่องพิมพ์ 
multifunction  
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank printer) 

คุณลักษณะพื้นฐำน  ดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น 
Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภำยในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จำก
โรงงำนผู้ผลิต   
  - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 
๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับ
กระดำษ A๔ ไม่น้อยกว่ำ ๒๗ หน้ำต่อนำที 
(ppm) หรือ ๘ ภำพ ต่อ นำที  (ipm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ 
A๔ ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ หน้ำต่อนำที (ppm) 
หรือ ๕  ภำพต่อนำที  (ipm) 
  - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A๔  
(ขำวด ำ-สี) ได้ 
    - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่
น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi   
 

๘,๐๐๐ อบต.นำงิ้ว กองช่ำง             



 

 

 

 

  - มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ  (Auto 
Document Feed)    
 - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ท้ังสีและ
ขำวด ำ 
  - สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 
๙๙ ส ำเนำ 
 
    ***เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนำคม ๒๕๖๒  (ประกำศ ณ วันท่ี ๑๕ 
มีนำคม ๒๕๖๒) 
 

               


