
 

   

 
 

แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2564 

 

จัดท าโดย 
 

เทศบาลต าบลบ้านจั่น 

อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

 หน้า 

ส่วนที่  1  บทน า 1-4 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ            

แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 5 

แบบ ผด.02 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ         6-27 

แบบ ผด.02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  .. 28-89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  1  บทน า 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  1 
1. บทน า 

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

  ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านจั่น  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งได้ก าหนดทิศทาง ในการพัฒนาไว้แล้วนั้น  
โดยก าหนดเป็นวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  พันธกิจ  โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและแผนสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด และได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  โดยก าหนดรายละเอียด  แผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม   ในแต่ละปีซึ่งมีเป้าหมายชัดเจน มีความพร้อมสามารถปฏิบัติได้ทันที 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น 

  ในการจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านจั่น  ได้น าแผนงาน /โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านจั่น  ประจ าปีงบประมาณ 2564  มาก าหนด
รายละเอียดห้วงระยะเวลาในการด าเนินการและการประสานกับหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนต่างๆ ที่มีโครงการด าเนินการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านจั่น  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการลดความซ้ าซ้อนและการประหยัดงบประมาณ ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป   
 
 
                                                                                              

                                                   
                                       นายกเทศมนตรีต าบลบ้านจั่น 
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2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  2.1  เพ่ือเป็นการประสานแผนในชั้นการด าเนินการจริงในพื้นที่ท้ังหมด 
   2.2  เพ่ือก าหนดรายละเอียดและห้วงเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจน 
  2.3  เพ่ือให้ทราบหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  2.4  เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการควบคุมแผนงานโครงการให้ประสบผลส าเร็จ 
  2.5  เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  

  3.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านจั่น  รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบ้านจั่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่    
ของเทศบาลต าบลบ้านจั่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น            
แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชน        
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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แผนผังขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า            
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
   
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ต าบลบ้านจั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านจั่น 
 
 
 
 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบ 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อนายกเทศมนตรี 

ประกาศใช้ 

เทศบาลต าบลบ้านจั่น 

หน่วยงานอื่น 
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4.  ประโยชน์ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน   
         
 4.1 มีความแน่นอน เนื่องจากเป็นแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ทั้งหมด  ทั้งจากหน่วยงานส่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน   

 4.2 บรรลุจุดมุ่งหมาย เนื่องจากมีการก าหนดรายละเอียด ห้วงระยะเวลาที่ชัดเจน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 4.3 ประหยัด มีการประสานแผนท าให้สามารถก าหนดกิจกรรมร่วมกันได้  ท าให้ประหยัดงบประมาณ         
ในการด าเนินการ  
  

 4.4 ตรวจสอบได้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจนท าให้ง่ายและสะดวกในการตรวจสอบ
      

 4.5 ประเมินผลได้ เนื่องจากมีเป้าหมายในการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
ผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน        
        

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2  บญัชีโครงการ / กิจกรรม 
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จ านวน คิดเปน็ คิดเปน็
ยุทธศาสตร์ โครงการ รอ้ยละของ จ านวน รอ้ยละของ หน่วยงาน
แผนงาน ที่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ รบัผิดชอบหลัก

ด าเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด
1.  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
    1.1  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 2            2.99       60,000        0.33         กองสวสัดิการฯ

รวม 2           2.99      60,000       0.33        
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและ
ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
    2.1  แผนงานการศึกษา 5            7.46       1,674,459    9.33         กองการศึกษา
    2.2  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 4            5.97       110,000      0.61         กองสวสัดิการฯ
    2.3  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 8            11.94     350,000      1.95         กองการศึกษา
    2.4  แผนงานงบกลาง 3            4.48       9,919,200    55.29       กองสวสัดิการฯ

รวม 20          29.85    12,053,659 67.18       
3.  ยุทธศาสตรด์้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
การจัดระเบยีบสังคมความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรพัย์สิน
    3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 5            7.46       190,000      1.06         ส านักปลัดฯ

 (งานปอูงกันฯ)
รวม 5           7.46      190,000     1.06        

4.  ยุทธศาสตรก์ารบรกิารพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค
สาธารณปูการ
    4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 9            13.43     3,125,000    17.42       กองชําง

รวม 9           13.43    3,125,000   17.42       
5.  ยุทธศาสตรด์้านสุขภาพอนามัยและการปอ้งกันโรค
    5.1  แผนงานสาธารณสุข 16          23.88     1,130,600    6.30         กองสาธารณสุขฯ
    5.2  แผนงานงบกลาง 1            1.49       120,000      0.67         กองสาธารณสุขฯ

รวม 17          25.37    1,250,600   6.97        
6.  ยุทธศาสตรด์้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
    6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2            2.99       730,000      4.07         กองชําง,

กองสาธารณสุขฯ
รวม 2           2.99      730,000     4.07        

7.  ยุทธศาสตรด์้านการเมืองการปกครอง
การบรหิารจัดการ 
    7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12          17.91     531,800      2.96         ส านักปลัดฯ,

กองวชิาการ,
กองคลัง

รวม 12          17.91    531,800     2.96        
รวมทั้งสิ้น 67          100.00   17,941,059 100.00     

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบ้านจั่น



แบบ ผด.02

1.  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1.1  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

1 โครงการขับเคล่ือน จัดอบรมอาชีพใหก๎ับประชาชนทั่วไป 30,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสวสัดิการฯ

การพฒันาตามหลักปรัชญา ที่สนใจ  จ านวน 1 คร้ังตํอปี

เศรษฐกิจพอเพยีง จ านวน 50 คน

2 โครงการแปรรูปอาหาร จัดอบรมอาชีพใหก๎ับกลํุมสตรี 30,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสวสัดิการฯ

การท าถั่วตัด กลํุมอาชีพและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

จ านวน 1 คร้ังตํอปี

จ านวน 50 คน

รวม 2 60,000       

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบ้านจั่น

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ที่
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    2.1  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

1 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม จัดหาอาหารเสริม (นม)       134,134 ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

(นม) ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กฯ ใหศู๎นย๑พฒันาเด็กเล็กฯ เทศบาลต าบลบา๎นจั่น

2 โครงการอาหารกลางวนั จัดหาอาหารกลางวนัส าหรับ       343,000 ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กฯ นักเรียนศูนย๑พฒันาเด็กเล็กฯ เทศบาลต าบลบา๎นจั่น

3 โครงการอาหารเสริม (นม) จัดหาอาหารเสริม (นม)       381,325 โรงเรียนบา๎นจั่นศรีวไิล กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนในเขต ใหแ๎กํนักเรียนในเขตทั้ง 2 โรงเรียน โรงเรียนบา๎นดงเค็งฯ

เทศบาล 2 โรงเรียน

4 โครงการงบอุดหนุนสมทบ อุดหนุนสมทบโครงการอาหารกลางวนั       796,000 โรงเรียนบา๎นจั่นศรีวไิล กองการศึกษา

อาหารกลางวนันักเรียน ใหแ๎กํนักเรียนในเขตทั้ง 2 โรงเรียน โรงเรียนบา๎นดงเค็งฯ

โรงเรียนในเขตเทศบาล

2 โรงเรียน

5 โครงการหนูจ๐า ร๎ูไว๎ จัดกิจกรรมใหค๎วามร๎ูและสอนทกัษะ         20,000 ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

จะปลอดภยัจากการจมน้ า เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากการจมน้ า เทศบาลต าบลบา๎นจั่น

รวม 5 1,674,459   

พ.ศ. 2564
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

   2.2  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

1 โครงการจัดงาน จัดกิจกรรมวนัผ๎ูสูงอายุในเขตเทศบาล         10,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสวสัดิการฯ

วนัผ๎ูสูงอายุ จ านวน 1 คร้ังตํอปี

จ านวน 100 คน

2 โครงการจัดท าแผนแมํบท จัดท าแผนแมํบทชุมชน         10,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการฯ

ชุมชน จ านวน 10 ชุมชน ต าบลบา๎นจั่น

3 โครงการสํงเสริมและ จัดกิจกรรมวนัสตรีสากล         10,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสวสัดิการฯ

พฒันาสตรีกิจกรรม ใหก๎ับ สตรีในเขตเทศบาล

วนัสตรีสากล จ านวน 1 คร้ังตํอปี

จ านวน 100 คน

4 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดอบรมโครงการพฒันาศักยภาพ         80,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสวสัดิการฯ

ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุ จ านวน 1 คร้ังตํอปี

จ านวน 100 คน

รวม 4 110,000     

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ที่
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

1 โครงการแขํงขันกีฬาประชาชน จัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬาประชาชน 100,000      โรงเรียนบา๎นดงเค็งฯ กองการศึกษา

และเยาวชนต๎านยาเสพติด และเยาวชนต๎านยาเสพติด

2 โครงการจัดกิจกรรมกีฬา จัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาสากล  50,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองการศึกษา

ชุมชนสัมพนัธ๑ กีฬาพื้นบา๎นของประชาชน

ภายในเขตเทศบาลต าบลบา๎นจั่น

3 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวนัเด็ก         30,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองการศึกษา

เนื่องในวนัเด็กแหงํชาติ แหงํชาติ ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม

เปน็เด็กและเยาวชน

4 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรม       100,000 สวนสาธารณะเฉลิม กองการศึกษา

วนัลอยกระทง - วนัลอยกระทง พระเกียรติฯ หนองกล้ิง

- ประกวดนางนพมาศ

ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมเปน็

ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล

พ.ศ. 2564
โครงการ

พ.ศ. 2563
ที่
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    2.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

5 โครงการประเพณี จัดกิจกรรม         20,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองการศึกษา

วนัสงกรานต๑ - เลํนสาดน้ า

ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมเปน็ผ๎ูสูงอายุและ

ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล

6 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมแหเํทยีนพรรษาถวายวดั         20,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองการศึกษา

วนัเข๎าพรรษา ในเขตเทศบาลฯ จ านวน 2 วดั

7 โครงการวดั ประชา รัฐ จัดกิจกรรมวดั ประชา รัฐ สร๎างสุขฯ         20,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองการศึกษา

สร๎างสุขฯ

8 โครงการอุดหนุน - อุดหนุนงานประจ าปทีุํงศรีเมือง         10,000 ที่ท าการปกครอง กองการศึกษา

งานประจ าปทีุํงศรีเมือง ใหท๎ี่ท าการปกครองอ าเภอเมือง อ าเภอเมืองอุดรธานี

อุดรธานี 

รวม 8 350,000     

ที่
พ.ศ. 2564

โครงการ
พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    2.4  แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

1 โครงการสงเคราะห๑ จัดกิจกรรมจํายเงินสงเคราะห๑ 7,908,000    ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการฯ

เบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ

ภายในเขตเทศบาลต าบลบา๎นจั่น

จ านวน  12 คร้ังตํอปี

2 โครงการสงเคราะห๑ จัดกิจกรรมจํายเงินสงเคราะห๑ 1,939,200    ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการฯ

เบี้ยยังชีพผ๎ูพกิาร เบี้ยยังชีพผ๎ูพกิาร

ภายในเขตเทศบาลต าบลบา๎นจั่น

จ านวน  12 คร้ังตํอปี

3 โครงการสงเคราะห๑ จัดกิจกรรมจํายเงินสงเคราะห๑ 72,000        ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการฯ

เบี้ยยังชีพผ๎ูปวุยเอดส๑ เบี้ยยังชีพผ๎ูปวุยเอดส๑

ภายในเขตเทศบาลต าบลบา๎นจั่น

จ านวน  12 คร้ังตํอปี

รวม 3 9,919,200   

ที่
พ.ศ. 2564

โครงการ
พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

3.  ยุทธศาสตรด์้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  การจัดระเบยีบสังคมความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

    3.1  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

1 โครงการจัดงาน วนั อปพร. จัดกิจกรรมใหค๎วามร๎ูและ 10,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

บ าเพญ็ประโยชน๑ตํอสํวนรวม (งานปอูงกันฯ)

ในวนั อปพร. เชํน คําวสัดุ อุปกรณ๑ 

คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม 

คําอาหาร เปน็ต๎น ส าหรับสมาชิก

อปพร. ที่เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ

2 โครงการปอูงกันอุบติัเหตุ จัดต้ังจุดตรวจปอูงกันอุบติัเหตุจราจร 60,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

จราจรบนทอ๎งถนน บนทอ๎งถนนและอ านวยความสะดวก (งานปอูงกันฯ)

ของผ๎ูใช๎รถใช๎ถนนในชํวงเทศกาลตํางๆ

เชํน ปใีหมํ  สงกรานต๑ เปน็ต๎น

หรือในชํวงมีผ๎ูใช๎รถเปน็จ านวนมาก

3 โครงการฝึกซ๎อมแผนปอูงกัน จัดอบรมฝึกซ๎อมแผนปอูงกันบรรเทา 10,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

และบรรเทาสาธารณภยั และสาธารณภยั ฝึกซ๎อมแผนปอูงกันฯ (งานปอูงกันฯ)

อัคคีภยั เชํน คําวทิยากร คําอาหาร

คําอาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม 

คําอุปกรณ๑ในการฝึกซ๎อม เปน็ต๎น

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

3.  ยุทธศาสตรด์้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  การจัดระเบยีบสังคมความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

    3.1  แผนงานรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

4 โครงการฝึกอบรม ฝึกอบรมหนํวยเฉพาะกิจดับเพลิงกู๎ภยั 10,000        ส านักงานปอูงกัน ส านักปลัดฯ

หนํวยเฉพาะกิจดับเพลิงกู๎ภยั เทศบาลต าบลบา๎นจั่น เพื่อเปน็การ และบรรเทาสาธารณภยั (งานปอูงกันฯ)

เทศบาลต าบลบา๎นจั่น พฒันาคุณภาพบคุลากร เชํน เขต 14 อุดรธานี

คําวทิยากร คําอาหาร คําอาหารวาํง

และเคร่ืองด่ืม คําวสัดุอุปกรณ๑

ในการฝึกอบรม เปน็ต๎น

5 โครงการปอูงกัน อุดหนุนใหท๎ี่ท าการปกครองอ าเภอเมือง 100,000      อ าเภอเมืองอุดรธานี ส านักปลัดฯ

ปราบปรามยาเสพติด อุดรธานี ด าเนินการตามนโยบาย (งานปอูงกันฯ)

(อุดหนุนที่ท าการปกครอง ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล

อ าเภอเมืองอุดรธาน)ี ใหม๎ีผลสัมฤทธิอ์ยํางมีประสิทธภิาพ

รวม 5 190,000     

โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ที่
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

4.  ยุทธศาสตรก์ารบรกิารพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคสาธารณปูการ

    4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

1 โครงการคําส ารวจและ ส ารวจและรังวดัที่ดิน 10,000        ภายในเขต กองชําง

รังวดัที่ดินสาธารณประโยชน๑ สาธารณประโยชน๑ในเขตเทศบาล เทศบาลต าบลบา๎นจั่น

2 โครงการปรับปรุงซํอมแซม ซํอมแซมระบบเสียงตามสาย/ 5,000         ภายในเขต กองชําง

ระบบเสียงตามสายและเพิ่ม หอกระจายขําวแตํละชุมชน เทศบาลต าบลบา๎นจั่น

จุดกระจายเสียง และเพิ่มจุดกระจายเสียงหอ

กระจายขําว ฯลฯ

3 โครงการกํอสร๎าง กํอสร๎างทอํลอดเหล่ียมคอนกรีต 500,000      ถนนยานเกราะ  กองชําง

ทอํลอดเหล่ียมคอนกรีต เสริมเหล็ก (Box Culvert)   ชุมชนยานเกราะ 

เสริมเหล็ก (Box Culvert) ขนาดกวา๎ง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 

ถนนยานเกราะ จ านวน 2 ชํอง ยาว 12.00 เมตร

ชุมชนยานเกราะ ถนนยานเกราะ ชุมชนยานเกราะ 

4 โครงการกํอสร๎าง กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.  370,000      ซอยมุลาลี

รางระบายน้ า ซอยมุลาลี ขนาดกวา๎ง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร  ชุมชนสัมพนัธ๑สุข

ชุมชนสัมพนัธ๑สุข ยาว 148 เมตร พร๎อมฝาตะแกรงเหล็ก 

(ข๎างซ๎าย) ซอยมุลาลี ชุมชนสัมพนัธ๑สุข

ที่
พ.ศ. 2564

โครงการ
พ.ศ. 2563

- 14 -



แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

4.  ยุทธศาสตรก์ารบรกิารพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคสาธารณปูการ

    4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

5 โครงการกํอสร๎างวางทอํ เพื่อจํายเปน็คํากํอสร๎างวางทอํ 495,000      สายซอยชานเมือง 2 กองชําง

ระบายน้ า คสล. ระบายน้ าคสล. พร๎อมรางวี คสล.  ชุมชนชานเมือง

พร๎อมรางว ีคสล. ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 189 ทอํน 

สายซอยชานเมือง 2 พร๎อมบอํพกั คสล. ส าหรับทอํ 

ชุมชนชานเมือง 0.40 เมตร จ านวน 21 บอํ และ

รางว ีคสล. ยาว 189 เมตร (2 ข๎าง) 

สายซอยชานเมือง 2 ชุมชนชานเมือง

6 โครงการกํอสร๎างวางทอํ เพื่อจํายเปน็คํากํอสร๎างวางทอํ       495,000 สายถนนโนนภูํทอง กองชําง

ระบายน้ า คสล. ระบายน้ า คสล. พร๎อมรางวี คสล.  (ฝ่ังซ๎าย)  

พร๎อมรางว ีคสล. ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 138 ทอํน  เชื่อมล าหว๎ยน้ าขุํน

สายถนน โนนภูํทอง (ฝ่ังซ๎าย) พร๎อมบอํพกั คสล. ส าหรับทอํ  ชุมชนศรีประจักษ๑

เชื่อมล าหว๎ยน้ าขุํน 0.60 เมตร จ านวน 17 บอํ และ

ชุมชนศรีประจักษ๑ รางว ีคสล. ยาว 138 เมตร 

สายถนนโนนภูํทอง (ฝ่ังซ๎าย) 

เชื่อมล าหว๎ยน้ าขุํน ชุมชนศรีประจักษ๑ 

พ.ศ. 2564
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

4.  ยุทธศาสตรก์ารบรกิารพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคสาธารณปูการ

    4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

7 โครงการปรับปรุงซํอมแซม ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรคอนกรีต 1,050,000    ถนนพฒันา สายลาดเนิน กองชําง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็กเปน็ผิวแอสฟลัท๑ติก ชุมชนบา๎นจั่น

เปน็ผิวแอสฟลัท๑ติกคอนกรีต คอนกรีต ถนนพฒันา สายลาดเนิน 

ถนนพฒันา สายลาดเนิน ชุมชนบา๎นจั่น 

ชุมชนบา๎นจั่น ช่วงที ่1

- ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กเปน็ผิว

แอสฟลัท๑ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 

5.00 เมตร ยาว 175 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมํน๎อยกวาํ 875 ตารางเมตร

ช่วงที ่2

- ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กเปน็ผิว

แอสฟลัท๑ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

4.  ยุทธศาสตรก์ารบรกิารพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคสาธารณปูการ

    4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ 9 เมตร ยาว 357 เมตร 

จาก หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้น

ข๎อ 7 ที่ไมํน๎อยกวาํ 3,213 ตารางเมตร 

8 โครงการขยายเขตไฟฟาู อุดหนุนใหก๎ารไฟฟาูสํวนภมูิภาค 100,000      ภายในเขต กองชําง

แรงต่ าและปกัเสาพาดสาย อ าเภอเมืองอุดรธานี เพื่อการขยายเขต เทศบาลต าบลบา๎นจั่น

พร๎อมติดต้ังโคมไฟฟาู ไฟฟาูสาธารณะทกุชุมชน

สาธารณะถนนในเขตเทศบาล จ านวน 10 ชุมชน

ในเขตเทศบาลต าบลบา๎นจั่น

9 โครงการขยายเขตประปา อุดหนุนใหส๎ านักงานการประปา เขต 7 100,000      ภายในเขต กองชําง

ทกุชุมชนในเขตเทศบาล จังหวดัอุดรธานี เพื่อการขยายเขต เทศบาลต าบลบา๎นจั่น

บริการน้ าประปาทกุชุมชน จ านวน 10

ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลบา๎นจั่น

รวม 9 3,125,000   

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

5.  ยุทธศาสตรด์้านสุขภาพอนามัยและการปอ้งกันโรค

    5.1  แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

1 โครงการเฝูาระวงั จัดฝึกอบรมผ๎ูประกอบการในชุมชน         20,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

ความปลอดภยัด๎าน เกี่ยวกับการสุขาภบิาลอาหาร

สุขาภบิาลอาหาร

2 โครงการควบคุมและ จัดกิจกรรม         20,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

ปอูงกันโรคไข๎เลือดออก 1. ออกพนํหมอกควนัก าจัดยุง

2. แจกทรายอะเบท

3. ส ารวจลูกน้ า-ยุงลาย  

4. เดินรณรงค๑ตํอต๎านโรคไข๎เลือดออก

3 โครงการสัตว๑ปลอดโรคคน จัดซ้ือวคัซีนปอูงกันโรคพษิสุนัขบา๎         30,000 ศูนย๑บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา๎ พร๎อมอุปกรณ๑ในการใหบ๎ริการ เทศบาลต าบลบา๎นจั่น

ตามแนวพระราชด าริ ในเขตเทศบาล

4 โครงการสํงเสริมให๎ จ๎างเหมาประชาชนภายในเขตเทศบาล 768,600      ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนได๎มีสํวนรํวม ท าความสะอาดถนนและ

ด๎านการดูแลรักษา ที่ทางสาธารณะภายในชุมชน

ความสะอาด

ที่
พ.ศ. 2564

โครงการ
พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

5.  ยุทธศาสตรด์้านสุขภาพอนามัยและการปอ้งกันโรค

    5.1  แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

5 โครงการสํงเสริมการ จัดจ๎างผ๎ูน าในการออกก าลังกาย         72,000 ลานกีฬาในชุมชน กองสาธารณสุขฯ

ออกก าลังกายภายในชุมชน จ านวน  2  ชุมชน  ชุมชนสัมพนัธ๑สุข

ชุมชนดงเค็ง 2

6 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมวนั อสม.แหงํชาติ 20,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

วนั อสม. แหงํชาติ เชํน ท าบญุ  ตักบาตร  แขํงกีฬา

บ าเพญ็ประโยชน๑ เปน็ต๎น

7 โครงการตามพระราชด าริ ด าเนินงาน ด๎านสาธารณสุข 20,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

ด๎านสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริ

ชุมชนสัมพนัธ๑สุข อยํางน๎อย 3 โครงการ

8 โครงการตามพระราชด าริ ด าเนินงาน ด๎านสาธารณสุข 20,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

ด๎านสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริ

ชุมชนธนาดร อยํางน๎อย 3 โครงการ

9 โครงการตามพระราชด าริ ด าเนินงาน ด๎านสาธารณสุข 20,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

ด๎านสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริ

ชุมชนชานเมือง อยํางน๎อย 3 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

5.  ยุทธศาสตรด์้านสุขภาพอนามัยและการปอ้งกันโรค

    5.1  แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

10 โครงการตามพระราชด าริ ด าเนินงาน ด๎านสาธารณสุข 20,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

ด๎านสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริ

ชุมชนดงเค็ง 1 อยํางน๎อย 3 โครงการ

11 โครงการตามพระราชด าริ ด าเนินงาน ด๎านสาธารณสุข 20,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

ด๎านสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริ

ชุมชนดงเค็ง 2 อยํางน๎อย 3 โครงการ

12 โครงการตามพระราชด าริ ด าเนินงาน ด๎านสาธารณสุข 20,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

ด๎านสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริ

ชุมชนบา๎นจั่น อยํางน๎อย 3 โครงการ

13 โครงการตามพระราชด าริ ด าเนินงาน ด๎านสาธารณสุข 20,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

ด๎านสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริ

ชุมชนยานเกราะ อยํางน๎อย 3 โครงการ

14 โครงการตามพระราชด าริ ด าเนินงาน ด๎านสาธารณสุข 20,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

ด๎านสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริ

ชุมชนศรีประจักษ๑ อยํางน๎อย 3 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

5.  ยุทธศาสตรด์้านสุขภาพอนามัยและการปอ้งกันโรค

    5.1  แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

15 โครงการตามพระราชด าริ ด าเนินงาน ด๎านสาธารณสุข 20,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

ด๎านสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริ

ชุมชนศรีพฒันา อยํางน๎อย 3 โครงการ

16 โครงการตามพระราชด าริ ด าเนินงาน ด๎านสาธารณสุข 20,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

ด๎านสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริ

ชุมชนเอื้ออาทร อยํางน๎อย 3 โครงการ

รวม 16 1,130,600   

    5.2  แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

1 สมทบระบบหลักประกัน สมทบเงินเข๎ากองทนุหลักประกัน 120,000      เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพในระดับทอ๎งถิ่น สุขภาพเทศบาลต าบลบา๎นจั่น

รวม 1 120,000     

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

6.  ยุทธศาสตรด์้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

1 โครงการบริหารจัดการ เพื่อจํายเปน็คําก าจัดขยะมูลฝอย       700,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

การก าจัดขยะมูลฝอยและ และขยะติดเชื้อ ใหก๎ับ 

การก าจัดขยะติดเชื้อในชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี 

2 โครงการลดและแยกขยะ - มีการจัดการขยะมูลฝอยคัดแยกขยะ         30,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสาธารณสุขฯ

มูลฝอยจากแหลํงก าเนิด ในครัวเรือน

อยํางมีสํวนรํวมและน าขยะ - จัดกิจกรรมรณรงค๑การคัดแยกขยะ

กลับมาใช๎ประโยชน๑ ในชุมชน

- จัดกิจกรรมขยะบนัเทงิ ฯลฯ

รวม 2 730,000     

พ.ศ. 2564
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

7.  ยุทธศาสตรด์้านการเมือง การปกครอง การบรหิารจัดการ 

    7.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

1 โครงการจัดงานรัฐพธิี จัดงานรัฐพธิี  ดังนี้ 50,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

1. วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

   รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม)

2. วนัเฉลิมพระชนมพรรษา

   สมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินี 

   (3 มิถุนายน)

3. วนัแมํแหงํชาติ (12 สิงหาคม)

4. วนัที่ระลึกวนัสวรรคต รัชกาลที่ 9 

   (13 ตุลาคม)

5. วนัปยิมหาราช (23 ตุลาคม)  

6. วนัที่ระลึกวนัพระบรมราชสมภพ 

   ราชกาลที่ 9 (5 ธนัวาคม)

7. งานรัฐพธิอีื่นๆ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงการที่
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

7.  ยุทธศาสตรด์้านการเมือง การปกครอง การบรหิารจัดการ 

    7.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

2 โครงการอบรมและศึกษาดู จัดอบรมและศึกษาดูงานใหก๎ับ 58,800        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

งานบคุลากรของเทศบาล บคุลากรของเทศบาล

3 โครงการอบรมจริยธรรม จัดฝึกอบรมจริยธรรมบคุลากร         50,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

บคุลากร ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการเปน็บคุลากร

ของเทศบาลต าบลบา๎นจั่น

4 โครงการอบรมเกี่ยวกับ จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกต้ัง         50,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

กฎหมายเลือกต้ัง สมาชิกสภาเทศบาลและผ๎ูบริหาร

ใหก๎ับบคุลากรของเทศบาล

5 โครงการคําใช๎จํายในการ จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล       200,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล และผ๎ูบริหารทอ๎งถิ่น

และผ๎ูบริหารทอ๎งถิ่น

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

7.  ยุทธศาสตรด์้านการเมือง การปกครอง การบรหิารจัดการ 

    7.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

6 โครงการวดัติดตาม เปน็คําจ๎างหนํวยงานหรือองค๑กร         25,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

ประเมินผลการปฏบิติังาน ภายนอกศึกษาวจิัย

และการใหบ๎ริการประชาชน การวดัติดตามงานประเมินผล

ของเทศบาล การปฏบิติังานและการใหบ๎ริการ

ประชาชนของเทศบาล ฯลฯ

7 โครงการอุดหนุนศูนย๑ เพื่อจํายเปน็เงินอุดหนุนศูนย๑          7,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

ปฏบิติัการรํวมในการ ปฏบิติัการรํวมในการชํวยเหลือ

ชํวยเหลือประชาชนของ ประชาชนขององค๑กรปกครอง

องค๑กรปกครองสํวน สํวนทอ๎งถิ่น ใหก๎ับ 

ทอ๎งถิ่นระดับอ าเภอ องค๑การบริหารสํวนต าบลนาดี

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

7.  ยุทธศาสตรด์้านการเมือง การปกครอง การบรหิารจัดการ 

    7.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

8 โครงการจัดท าแผนพฒันา เพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ๎งถิ่น/         30,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองวชิาการฯ

ทอ๎งถิ่น แผนพฒันาทอ๎งถิ่นเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลง และแก๎ไขแผนพฒันา

ทอ๎งถิ่น

9 โครงการประชุมประชาคม ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผน         40,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองวชิาการฯ

เพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ๎งถิ่น พฒันาทอ๎งถิ่น/แผนพฒันาทอ๎งถิ่น

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  

จัดประชุมประชาคมใหป๎ระชาชน

มีสํวนรํวมในการวางแผนและ

ได๎พฒันาตรงกับปญัหา/ความต๎องการ

ของประชาชนเพื่อจัดท าแผนพฒันา

ทอ๎งถิ่น

10 โครงการคําเชํา web server คําเชําพื้นที่เวบ็ไซต๑          6,000 เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองวชิาการฯ

พื้นที่เก็บเวบ็ไซต๑เทศบาล เทศบาลต าบลบา๎นจั่น

ต าบลบา๎นจั่น

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 26 -



แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลบ้านจั่น

7.  ยุทธศาสตรด์้านการเมือง การปกครอง การบรหิารจัดการ 

    7.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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
.

11 โครงการปรับปรุงข๎อมูล เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายในการ 10,000        เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองคลัง

แผนที่ภาษแีละทะเบยีน ด าเนินโครงการปรับปรุงข๎อมูลแผนที่

ทรัพย๑สิน ภาษแีละทะเบยีนทรัพย๑สิน

จัดซ้ือวสัดุ แบบพมิพ๑ คําธรรมเนียม

การคัดลอกที่ดิน คํารับรองผ๎ูมาช าระ

ภาษ ีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ

โครงการฯ

12 โครงการออกบริการจัดเก็บ เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการด าเนินโครงการ 5,000         เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองคลัง

ภาษนีอกสถานที่ ออกบริการจัดเก็บภาษนีอกสถานที่ 

เชํน คําจัดซ้ือวสัดุ แผํนไวนิล, 

คําอาหารและเคร่ืองด่ืม, คําโฆษณา, 

คําจ๎างเหมาท าปาูยประชาสัมพนัธ๑ และ

อื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ

รวม 12 531,800     

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

    1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท๑ 12,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

จ านวน 10 เคร่ืองๆละ  1,200 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- หน๎าจอ LCD ไมํน๎อยกวาํ 16 หลัก 2 บรรทดั

- รองรับบริการ Caller ID (FSK/DTMF)

- หนํวยความจ าชื่อและหมายเลขโทรศัพท๑ ไมํน๎อยกวาํ 

50 ปลายทางอัตโนมัติ

- ปุุม Navigator

- ล็อคการโทรออก และล็อคจ ากัดหมายเลขโทรออกได๎

- ปรับระดับเสียงกร่ิงและเสียงสนทนาได๎

- ติดต้ังบนผนังได๎

- ขนาดไมํน๎อยกวาํ 10 x 15 x 7 ซม. (กวา๎งxยาวxสูง)

ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

เนื่องจากไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  

โดยต้ังตามราคาทอ๎งตลาด

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

    1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

2 จัดซ้ือซ๎ุม เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติฯ พร๎อมภาพ 96,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมฉายาลักษณ๑ จ านวน 1 ซ๎ุม
พร๎อมภาพ มีคุณลักษณะดังนี้
พระบรมฉายาลักษณ๑ 1. กรอบไฟเบอร๑กลาส ขนาด 2.20 x 3.60 เมตร

2. พุํมเงิน-พุํมทอง ไฟเบอร๑กลาส ขนาดสูง 1.10 เมตร 

    กวา๎ง 45 เซนติเมตร

3. ตราสัญลักษณ๑ ประจ าพระองค๑รัชกาลที่ 10 (วปร.) 

   ขนาด 35 เซนติเมตร x 1.00 เมตร

4. ฐานสังกะสีพร๎อมโครงเหล็ก 

   ขนาด 3.50 x 1.40 เมตร

5. ภาพพระบรมฉายาลักษณ๑ ขนาดกวา๎ง 1.30 เมตร 

   ยาว 2.60 เมตร

6. ปาูยอะคริลิคชื่อหนํวยงาน จ านวน 1 ชุด 

   ขนาด 40 เซนติเมตร x 2.00 เมตร

7. ปาูยทรงพระเจริญ ขนาด 37 เซนติเมตร x 

   2.00 เมตร

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

    1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ 8. ตราสัญลักษณ๑ครุฑ ขนาดสูง 50 เซนติเมตร 
จาก    กวา๎ง 60 เซนติเมตร
ข๎อ 9. ความสูงรวมจากฐานถึงยอดตราสัญลักษณ๑ 
2    6.00 เมตร

ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

เนื่องจากไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  

โดยต้ังตามราคาทอ๎งตลาด
3 จัดซ้ือต๎ูบานเล่ือนทบึ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือต๎ูบานเล่ือนทบึ ขนาด 5 ฟตุ  10,200       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 2 ต๎ูๆละ 5,100 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไมํน๎อยกวาํ 150 x 40 x 87 ซม. 

(กวา๎ง x ลึก x สูง)

- ท าจากเหล็กพบัขึ้นรูปพนํสี

- เปน็ต๎ูเหล็กแบบประตูบานเล่ือนทบึ 2 บานประตู 

เล่ือนไปมาได๎

- บานประตูมีมือจับและกุญแจล็อค

- ภายในแบงํเปน็ชั้น 3 ชั้น มีแผํนปรับระดับ 2 แผํน

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

    1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 
จาก เนื่องจากไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  
ข๎อ โดยต้ังตามราคาทอ๎งตลาด
3

4 จัดซ้ือโต๏ะหมูํบชูา เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือโต๏ะหมูํบชูา จ านวน 1 ชุด 7,500         เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

มีคุณลักษณะดังนี้

1) ท าด๎วยไม๎สัก

2) มีโต๏ะหมูํบชูา 9 ตัว ความกวา๎งตัวละ 9 นิ้ว

3) มีฐานรองโต๏ะหมูํ

ต้ังตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

ธนัวาคม 2562
5 จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว  45,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

ขนาด 24 นิ้ว จ านวน 10 เคร่ืองๆละ 4,500 บาท

ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

เนื่องจากไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  

โดยต้ังตามราคาทอ๎งตลาด

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

    1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

6 จัดซ้ือต๎ูเหล็ก เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือต๎ูเหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ต๎ู 5,500         เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองคลัง

แบบ 2 บาน มีคุณลักษณะดังนี้

1) มีมือจับชนิดบดิ

2) มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรม

(มอก.)

ต้ังตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธนัวาคม 2562

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

    1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

7 จัดซ้ือพดัลมติดผนัง เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือพดัลมติดผนัง  6,000         เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองคลัง

จ านวน 4 ตัวๆละ 1,500 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

1) ใบพดัพลาสติก 3 ใบ ขนาด 16 นิ้ว

2) ตะแกรงครอบใบพดัเหล็ก กรอบพลาสติก 

คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน

3) ปรับระดับแรงลมด๎วยสายดึง 3 ระดับ

4) ปรับสํายซ๎าย-ขวาได๎ และสายดึงบงัคับสํายได๎

ตามต๎องการ

5) ได๎รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2533)

6) ผลิตภณัฑ๑ฉลากประหยัดไฟฟาูเบอร๑ 5

ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ เนื่องจากไมํมีใน
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ โดยต้ังตามราคาทอ๎งตลาด

รวม 7 182,200     

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

    1.2  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือต๎ูเหล็ก เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือต๎ูเหล็ก แบบ 2 บาน  11,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

แบบ 2 บาน จ านวน 2 ต๎ูๆละ 5,500 บาท (งานปอูงกันฯ)

มีคุณลักษณะดังนี้

1) มีมือจับชนิดบดิ

2) มีแผํนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรม 

    (มอก.)

ต้ังตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

ธนัวาคม 2562

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

    1.2  แผนงานรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

2 จัดซ้ือต๎ูเหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือต๎ูเหล็กเก็บเอกสาร 10,200       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

ชนิดบานเล่ือนกระจก ชนิดบานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟตุ แบบ 2 บาน  (งานปอูงกันฯ)

ขนาด 5 ฟตุ แบบ 2 บาน จ านวน 2 ต๎ูๆละ 5,100 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไมํน๎อยกวาํ 149 x 40 x 87 ซม. 

(กวา๎ง x ลึก x สูง)

- ท าจากเหล็กพบัขึ้นรูปพนํสี

- เปน็ต๎ูเหล็กแบบประตูบานเล่ือนกระจก 2 บานประตู 

เล่ือนไปมาได๎

- บานประตูมีมือจับและกุญแจล็อค

- ภายในแบงํเปน็ชั้น 3 ชั้น มีแผํนปรับระดับ 2 แผํน

ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ เนื่องจาก

ไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  

โดยต้ังตามราคาทอ๎งตลาด

รวม 2 21,200      

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

    1.3  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน         84,000 - ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

แบบแยกสํวน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บทียีู  เทศบาลต าบลบา๎นจั่น
แบบติดผนัง จ านวน 4 เคร่ืองๆละ 21,000 บาท - ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก
ขนาด 18,000 บทียีู คุณลักษณะพื้นฐาน บา๎นจั่นศริวไิล

1) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดไมํต่ ากวาํ 18,000 บทียีู

2) ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมคําติดต้ัง

3) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการ

ท าความเย็น ขนาดไมํเกิน 40,000 บทียีู ต๎องได๎รับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรม 

และฉลากประหยัดไฟฟาูเบอร๑ 5

4) ต๎องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด 

ทั้งหนํวยสํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจาก

โรงงานเดียวกัน

 5) มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร๑

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน
    1.3  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ  6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
จาก (นอกจากข๎อ 3) นอกเหนือจากการพจิารณา
ข๎อ ด๎านราคาแล๎ว เพื่อเปน็การประหยัดพลังงาน
1 ควรพจิารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศที่มีคํา

ประสิทธภิาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวาํ

 7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

     (1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ๑ ดังนี ้

สวติช๑ 1 ตัว ทอํทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร

8) คําติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 

(กรณีต๎องการแสดงคําติดต้ังแยกจากราคา
เคร่ืองปรับอากาศ)

- ชนิดติดผนังขนาด 12,000-24,000 บทียีู 3,000 บาท

ต้ังตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 

ธนัวาคม 2562 

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน
    1.3  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

2 จัดซ้ือเคร่ืองปั๊มน้ า เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองปั๊มน้ าอัตโนมัติ          11,000 ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

อัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง บา๎นจั่นศริวไิล

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. ประสิทธภิาพพลังงาน (กฟผ.) ประหยัดไฟเบอร๑ 5

2. ขนาดของมอเตอร๑  350 วตัต๑

3. ระยะดูด 8  เมตร

4. ระยะสํง  18 เมตร

5. ความจุที่ระยะ 12 เมตร : 53-65 ลิตรตํอนาที

6. ความจุที่ระยะ 14 เมตร : 50.32 ลิตรตํอนาที

7. สวติซ๑ความดัน On :  2.0 กก./ซม.

8. สวติซ๑ความดัน Off :  2.6 กก./ซม.

9. ทอํดูด : 1 นิ้ว

10. ทอํจําย : 1 นิ้ว

11. จ านวนก๏อกน้ าที่ใช๎พร๎อมกัน (เฉล่ียตํอจุด) : 6-7

12. ความแตกตํางระดับความสูง : 2 เมตร

ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ เนื่องจากไมํมีใน

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑โดยต้ังตามราคาทอ๎งตลาด

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน
    1.3  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

3 จัดซ้ือถังน้ า เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือถังน้ า แบบสเตนเลส         17,000 ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลิตร จ านวน 1 ใบ บา๎นจั่นศริวไิล

ขนาดความจุ 2,500 ลิตร คุณลักษณะพื้นฐาน

1) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดที่จุน้ าได๎ไมํน๎อยกวาํ

2) คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรม

3) ราคาไมํรวมขาต้ัง และไมํรวมคําติดต้ัง

ต้ังตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 
ธนัวาคม 2562

4 จัดซ้ือโต๏ะคอมพวิเตอร๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือโต๏ะคอมพวิเตอร๑ จ านวน 1 ตัว 2,500         ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

คุณลักษณะพื้นฐาน บา๎นจั่นศริวไิล

1) มีถาดวางคีย๑บอร๑ด

2) มีชํองวาง case แนวต้ัง

ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 
เนื่องจากไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  

โดยต้ังตามราคาทอ๎งตลาด

รวม 4 114,500     

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน
    1.4  แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสํวน         48,100 กองชําง กองชําง
แบบแยกสํวน แบบต้ังพื้น แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง 
(ระบบ Inverter) คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาด 30,000 บทียีู 1) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดไมํต่ ากวาํ 30,000 บทียีู

2) ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมคําติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการ
ท าความเย็น ขนาดไมํเกิน 40,000 บทียีู ต๎องได๎รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟาูเบอร๑ 5
4) ต๎องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหนํวยสํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจาก
โรงงานเดียวกัน
5) มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร๑
6) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากข๎อ 3) นอกเหนือจากการพจิารณาด๎านราคา
แล๎ว เพื่อเปน็การประหยัดพลังงานควรพจิารณา
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศที่มีคําประสิทธภิาพพลังงาน

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

1.  ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน
    1.4  แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ ตามฤดูกาล (SEER) สูงกวาํ
จาก 7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
ข๎อ     (1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ๑ ดังนี ้
1 สวติช๑ 1 ตัว ทอํทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว 4 เมตร 

สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร

8) คําติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  

(กรณีต๎องการแสดงคําติดต้ังแยกจากราคา

เคร่ืองปรับอากาศ)

    (1) ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน

          ขนาดไมํต่ ากวาํ 13,000 บทียีู 4,000 บาท

          ขนาดไมํต่ ากวาํ 40,000 บทียีู 5,500 บาท

ต้ังตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 
ธนัวาคม 2562

รวม 1 48,100      

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

2.  ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

    2.1  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือเรืออลูมิเนียม เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเรืออลูมิเนียมทอ๎งแบน  65,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

ทอ๎งแบน จ านวน 1 ล า (งานปอูงกันฯ)

คุณลักษณะดังนี้

1. ขนาดกวา๎ง 1.5 เมตร ยาว 4.20 เมตร 

สูง 0.40 เมตร พร๎อมหวํงยาง 28 นิ้ว จ านวน 1 หวํง 

และหวํงยาง 24 นิ้ว  จ านวน 1 หวํง

2. ไม๎พาย 2 อัน 

3. รับน้ าหนักได๎ไมํเกิน 500 กก.

4. มี 3 ที่นั่ง ที่นั่งละ 3 คน

ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ เนื่องจาก

ไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  
โดยต้ังตามราคาทอ๎งตลาด

รวม 1 65,000      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ที่ ครุภณัฑ๑
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

3.  ประเภทครภุณัฑ์การเกษตร

    3.1  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง  102,000     เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

แบบหอยโขํง เคร่ืองยนต๑ดีเซล สูบน้ าได๎ 3,800 ลิตรตํอนาท ี (งานปอูงกันฯ)

เคร่ืองยนต๑ดีเซล จ านวน 1 เคร่ือง

สูบน้ าได๎ 3,800 ลิตร คุณลักษณะดังนี้
ตํอนาที (1) เปน็เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขํง ใช๎เคร่ืองยนต๑ดีเซล

(2) ขนาดทอํสํงไมํน๎อยกวาํ 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)

(3) สูบน้ าได๎ไมํน๎อยกวาํตามปริมาณที่ก าหนด

(4) สํงน้ าได๎สูงไมํน๎อยกวาํ 13.50 เมตร หรือ
ประมาณ 45 ฟตุ

(5) อุปกรณ๑ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของ

เคร่ืองยนต๑ต๎องมีครบชุดพร๎อมที่จะใช๎งานได๎

ต้ังตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

ธนัวาคม 2562

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

3.  ประเภทครภุณัฑ์การเกษตร

    3.1  แผนงานรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

2 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง  20,100       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

แบบหอยโขํง เคร่ืองยนต๑เบนซิน สูบน้ าได๎ 1,000 ลิตรตํอนาท ี (งานปอูงกันฯ)

เคร่ืองยนต๑เบนซิน ขนาด 7 แรงม๎า จ านวน 1 เคร่ือง
สูบน้ าได๎ 1,000 ลิตร คุณลักษณะดังนี้
ตํอนาท ีขนาด 7 แรงม๎า (1) เปน็เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขํง ใช๎เคร่ืองยนต๑เบนซิน 

ขนาดไมํน๎อยกวาํ 7 แรงม๎า หรือขนาดปริมาตร

กระบอกสูบไมํน๎อยกวาํ 205 ซีซี

(2) ขนาดทอํสํงไมํน๎อยกวาํ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

(3) สูบน้ าได๎ไมํน๎อยกวาํตามปริมาณที่ก าหนด

(4) สํงน้ าได๎สูงไมํน๎อยกวาํ 11 เมตร หรือ

ประมาณ 36 ฟตุ

(5) อุปกรณ๑ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของ

เคร่ืองยนต๑ต๎องมีครบชุดพร๎อมที่จะใช๎งานได๎

ต้ังตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

ธนัวาคม 2562
รวม 2 122,100     

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

4.  ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

    4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนที ่ 7,900         เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองวชิาการฯ
เคล่ือนที่ แบบล๎อลาก แบบล๎อลาก ขนาดไมํน๎อยกวาํ 15 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
ขนาดไมํน๎อยกวาํ 15 นิ้ว มีคุณลักษณะดังนี้

1) ต๎ูล าโพงพลาสติก ขนาดไมํน๎อยกวาํ 15 นิ้ว + แอมป์
2) มีแบตเตอร่ีในตัว
3) ไมค๑ลอยคํู, มีเอคโคํในตัว
4) ชํองตํอ USB  SD Card  MP3
5) Graphic EQ 5 Band
6) POWER 500 W.
7) 2 MIC, 1 AUX
8) รีโมทควบคุม
9) FM Radio
10) ตัวต๎ูล าโพงมีล๎อ ลากได๎
ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ เนื่องจาก
ไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  โดยต้ังตาม
ราคาทอ๎งตลาด  

รวม 1 7,900        

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

4.  ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

    4.2  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือเคร่ืองรับสํงวทิยุ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองรับสํงวทิย ุระบบ VHF/FM  28,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 10 วตัต๑ จ านวน 1 เคร่ือง  (งานปอูงกันฯ)

ชนิดประจ าที่ ประกอบด๎วย ตัวเคร่ือง เพาเวอร๑ซัพพลาย ไมโครโฟน

ขนาด 10 วตัต๑ ต้ังตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

ธนัวาคม 2562
2 จัดซ้ือไฟกระพริบ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือไฟกระพริบพลังงาน 47,500       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

พลังงานแสงอาทติย๑ แสงอาทติย๑ (โซลําเซลล๑) จ านวน 5 ชุดๆละ (งานปอูงกันฯ)

(โซลําเซลล๑)  9,500 บาท 

เพื่อติดต้ังตามจุดเส่ียงทางทอ๎งถนนในชุมชน

คุณลักษณะดังนี้

- แผงโซลําเซลล๑มีก าลังไมํน๎อยกวาํ 6 วตัต๑ 
แรงดันสูงสุด 17 โวลต๑

- แบตเตอร่ีแบบแหง๎ แรงดัน 12 โวลต๑ 

กระแสไฟฟาูไมํน๎อยกวาํ 7.6 AH

- มีระบบควบคุมการท างานของวงจรไฟกระพริบ 

ระบบชาร๑จไฟตํอเนื่องอัตโนมัติ

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

4.  ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

    4.2  แผนงานรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ ระบบการควบคุมการเปล่ียนพลังงานไฟฟาู
จาก - มีหลอด LED ขนาด 5 มม. สีเหลือง 
ข๎อ อัตราการกระพริบ 20-60 คร้ัง/นาท ี
2 ระยะการมองเหน็ไมํน๎อยกวาํ 1,000 เมตร 

อายุการใช๎งานมากกวาํ 100,000 ชั่วโมง 

จ านวนไมํน๎อยกวาํ 160 ดวง

- เลนส๑ชนิดโพลีคาร๑บอเนต สีใส 

ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางไมํน๎อยกวาํ 300 มม.

- ตัวโคมผลิตจากวสัดุโพลีคาร๑บอเนต/ABS สีด า

ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ เนื่องจาก
ไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  

โดยต้ังตามราคาทอ๎งตลาด
รวม 2 75,500      

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

5.  ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

    5.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือชุดอากาศยาน เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือชุดอากาศยานไร๎คนขับ 49,400       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองวชิาการฯ
ไร๎คนขับส าหรับถํายภาพ ส าหรับถํายภาพทางอากาศ จ านวน 1 ชุด 
ทางอากาศ ประกอบด๎วย อากาศยานไร๎คนขับส าหรับถํายภาพ

ทางอากาศ (โดรน), อุปกรณ๑กล๎องบนัทกึภาพ 

และอุปกรณ๑เคร่ืองควบคุม

มีคุณลักษณะดังนี้

1) อากาศยานไร๎คนขับส าหรับถํายภาพทางอากาศ

(โดรน)

- อากาศยานไร๎คนขับ (โดรน) ส าหรับการถํายภาพนิ่ง 

และวดีีทศัน๑ทางอากาศ

- มีน้ าหนักไมํเกิน 2,000 กรัม

- สามารถบนิขึ้นความเร็วสูงสุดไมํน๎อยกวาํ 

6 เมตร/วนิาที

- สามารถบนิลงความเร็วสูงสุดไมํน๎อยกวาํ 

4 เมตร/วนิาที

- สามารถบนิในแนวระนาบความเร็วสูงสุดไมํน๎อยกวาํ 

72 เมตร/วนิาที

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

5.  ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

    5.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - มีเพดานบนิสูงสุดไมํน๎อยกวาํ 500 เมตร
จาก - มีอัตราการต๎านลมไมํน๎อยกวาํ 9 เมตร/วนิาที
ข๎อ - สามารถบนินานสูงสุดไมํน๎อยกวาํ 30 นาท ี
1 (ในพื้นที่ไมํมีลมต๎าน)

- มีระบบบนิระบตุ าแหนํงด๎วย GPS/Glonass

- สามารถควบคุมการบนิในรัศมีได๎น๎อยกวาํ 5 กิโลเมตร

- สามารถท างานในอุณหภมู ิ0-40 องศาเซลเซียส

- มีระบบเซนเซอร๑ตรวจจับวสัดุ ด๎านหน๎า ด๎านหลัง 

ด๎านลําง หรือ Beginner Mode รัศมี 10 เมตร

หรือดีกวาํ

- มีใบพดัส ารอง คํูหน๎า และคํูหลัง จ านวน 1 ชุด

- ใช๎แบตเตอร่ีความจุไมํน๎อยกวาํ 5870 mAh 

ชนิด Lipo/4 เซล และมีแบตเตอร่ีไมํน๎อยกวาํ 3 ก๎อน

- มีเคร่ืองชาร๑จแบตเตอร่ี แบบชาร๑จแบตเตอร่ี 3 ก๎อน 

และชาร๑จวทิย ุพร๎อมกันได๎

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ที่ ครุภณัฑ๑
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

5.  ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

    5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ 2) อุปกรณ๑กล๎องบนัทกึภาพ
จาก - เปน็กล๎องบนัทกึภาพถํายภาพนิ่ง และวดิีทศัน๑ 
ข๎อ ส าหรับติดต้ังกับอากาศยานไร๎คนขับ (โดรน) 
1 ส าหรับการถํายภาพนิ่ง และวดิีทศัน๑ทางอากาศ

- มีเซนเซอร๑ (CMOS) ไมํน๎อยกวาํ 1 นิ้ว

- โหมด วดีิโอ ISO สูงสุดไมํน๎อยกวาํ 6,400

- โหมดภาพนิ่ง ISO สูงสุดไมํน๎อยกวาํ 12,800

- มีความละเอียดภาพไมํน๎อยกวาํ 20 ล๎านพกิเซล

- สามารถถําย VDO ความคมชัดไมํน๎อยกวาํ 

4k / 60 Fps

- สามารถบนัทกึไฟล๑เปน็ชนิด Jpg , DNG / MP4 ,

MOV หรืออื่นๆ หรือดีกวาํ

- รองรับการ๑ดบนัทกึข๎อมูลไมํต่ ากวาํ 128 GB

3) อุปกรณ๑เคร่ืองควบคุม

- เปน็เคร่ืองควบคุม (Remote Control) อากาศยาน

ไร๎คนขับ (โดรน) ส าหรับการถํายภาพนิ่ง และวดิีทศัน๑

ทางอากาศ

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

5.  ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

    5.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - มีระบบคล่ืนความถี ่2.4 GHz / 5.8 GHz
จาก - มีแบตเตอร่ีขนาดไมํน๎อยกวาํ 6000 mAh 
ข๎อ พร๎อมสายชาร๑ท
1 ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ เนื่องจาก

ไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  โดยต้ังตาม

ราคาทอ๎งตลาด  

รวม 1 49,400      

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

6.  ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั
    6.1  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น แบบตํอทอํ         29,200 - ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

แบบตํอทอํ ขนาด 2 ก๏อก ขนาด 2 ก๏อก จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 14,600 บาท เทศบาลต าบลบา๎นจั่น

คุณลักษณะพื้นฐาน - ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก

1) ตัวเคร่ืองทั้งภายนอกและภายในท าด๎วยวสัดุ บา๎นจั่นศริวไิล

หรือโลหะไมํเปน็สนิม

2) ถังบรรจุน้ าภายในท าด๎วยสแตนเลส เกรด 304 

ไร๎สารตะกั่ว

3) มีอุปกรณ๑ควบคุมการเปดิ-ปดิน้ า

4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

5) ใช๎ไฟฟาู AC 220 โวลต๑ 50 เฮิรตซ๑

6) ราคาไมํรวมคําติดต้ัง อุปกรณ๑การติดต้ัง เชํน 

เบรคเกอร๑กันดูด และไมํรวมเคร่ืองกรองน้ า

ต้ังตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 
กองมาตรฐานงบประมาณ1 ส านักงบประมาณ 

ธนัวาคม 2562 
รวม 1 29,200      

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ที่ ครุภณัฑ๑
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

6.  ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

    6.2  แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือเคร่ืองตัดแตํงพุํมไม๎ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองตัดแตํงพุํมไม ๎ขนาด 22 นิ้ว        11,000 ภายในเขต กองชําง

ขนาด 22 นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน เทศบาลต าบลบา๎นจั่น

1) เปน็เคร่ืองตัดแตํงพุํมไม๎ชนิดใช๎เคร่ืองยนต๑ 

แบบมือถือ

2) ใช๎เคร่ืองยนต๑เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ

3) ความจุกระบอกสูบขนาดไมํน๎อยกวาํ 21 ซีซี

4) เคร่ืองยนต๑ขนาดไมํน๎อยกวาํ 0.8 แรงม๎า

5) ใบมีดตัดขนาดไมํน๎อยกวาํ 22 นิ้ว

6) ใบมีดตัดสามารถใช๎ได๎ 2 ด๎าน

ต้ังตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

ธนัวาคม 2562
รวม 1 11,000      

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

7.  ประเภทครภุณัฑ์โรงงาน

    7.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือเล่ือยโซํยนต๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเล่ือยโซํยนต๑ จ านวน 1 เคร่ือง 20,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

มีคุณลักษณะดังนี้ (งานปอูงกันฯ)

1) ขนาด 12 นิ้ว

2) ปริมาณกระบอกสูบไมํน๎อยกวาํ 30 ซีซี

3) เปน็เคร่ืองยนต๑เบนซิน แรงม๎าไมํน๎อยกวาํ 2 แรงม๎า

ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ เนื่องจาก

ไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  

โดยต้ังตามราคาทอ๎งตลาด
รวม 1 20,000      

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

8.  ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง

    8.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือชุดผจญเพลิง เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือชุดผจญเพลิง 80,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

(ชุดดับเพลิง (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) จ านวน 1 ชุด (งานปอูงกันฯ)

ภายในอาคาร) มีคุณลักษณะดังนี้

1.เสื้อ  ประกอบด๎วยเส้ือชั้นนอก และเส้ือชั้นใน

ตัดเย็บจากผ๎าทอสังเคราะห๑รวม 3 ชั้น, 

วสัดุที่ใช๎และการตัดเย็บได๎ตามมาตรฐาน EN469

1.1 ผ๎าชั้นนอก ผลิตด๎วย Nomex IIIA 6.0 oz/yd2 

หรือ Artek-210 6.0oz/yd2 คุณสมบติัสามารถ

ปอูงกันความร๎อนและการถูกเผาไหม๎ได๎ดี

1.2 ผ๎าชั้นที่สอง ผลิตจากเส๎นใยกันไฟ Aramid FIber 

เคลือบด๎วย PTFE กันไฟ น้ าหนักไมํน๎อยกวาํ 

3.1 oz/yd2คุณสมบติัปอูงกันของเหลวและสารเคมีได๎

1.3 ผ๎าชั้นที่สาม ผลิตด๎วยผ๎า Thermal Liner 

ผลิตจากวสัดุเส๎นใยสังเคราะห๑ Aramid Felt 

ไมํติดไฟ ขนาด 7.96 oz/yd2

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น
8.  ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง
    8.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ 1.4 การประกอบผ๎าชั้นนอก ตามวสัดุที่ใช๎ข๎อ 1.1 
จาก และผ๎าชั้นในเปน็ตัวเส้ือและกางเกงในทกุขั้นตอน
ข๎อ ต๎องเย็บด๎วยเส๎นด๎าย NOMEX หรือ KEVLAR หรือ 
1 ARAMID ซ่ึงมีคุณสมบติัทนไฟและทนความร๎อน

1.5 ผ๎าชั้นกลาง ตามวสัดุที่ใช๎ข๎อ 1.2 และผ๎าชั้นใน 
ตามวสัดุที่ใช๎ข๎อ 1.3 ซ่ึงเย็บติดกันต๎องสามารถ
ถอดแยกออกจากชั้นนอกของเส้ือและกางกางได๎
1.6 ปกคอเส้ือ สูงไมํน๎อยกวาํ 3.5 นิ้ว มีแถบผ๎า
อีกชั้นสามารถปดิล าคอ เวลาท าปกคอเส้ือต้ังขึ้น  
และ สามารถพบัคอเส้ือได๎ในกรณีที่ไมํได๎เข๎าผจญเหตุ
1.7 สาบเส้ือเปน็แบบสาบสองชั้น ชั้นในติดด๎วยซิบ
แบบถอดเร็ว (Panic Zipper) สาบด๎านนอก
ติดตีนตุ๏กแก ยึดติดแบบตีนตุ๏กแก
1.8 มีแผํนสะทอ๎นแสง  หรือ แผํนสะทอ๎นแสงผลิตจาก
ผ๎า Aramid ได๎รับมาตรฐาน NFPA หรือ EN 471 
ขนาดไมํน๎อยกวาํ 2 นิ้วบริเวณชายเส้ือ 2 เส๎น 
บริเวณด๎านหน๎าเส้ือและด๎านหลังเส้ือ 
แนวต้ังด๎านละ 2 เส๎น บริเวณแขนเส้ือ 2 เส๎น

ที่ ครุภณัฑ๑
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8.  ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง

    8.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ 1.9 หวัไหลํเสริมด๎วยแผํน Arashield เพื่อปอูงกัน
จาก การขัดถูของสายสะพาย SCBA ทั้งสองข๎าง
ข๎อ 1.10 ข๎อศอกเสริมปอูงกันการขัดถูด๎วยแผํน 
1 Arashield ทั้งสองข๎าง

1.11 บริเวณหน๎าอก

- กระเปา๋ด๎านซ๎ายมีกระเปา๋กลํองใสํวทิยุ 

ขนาด 4 x 7.5 นิ้ว ปดิล๏อกด๎วยสายรัดตีนตุ๏กแก 

ด๎านบน-ลํางมีสายเกี่ยวไฟฉาย และที่ยึดสามารถ

ปรับได๎ ส าหรับไฟฉายแบบคอม๎า

1.12 ด๎านลํางตัวเส้ือมีกระเปา๋ขนาด 9 x 10 นิ้ว 

ทั้งสองด๎าน ปดิด๎วยตีนตุ๏กแก และ

มีแผํน Arashield ชํวยในการเปดิ-ปดิได๎งําย

1.13 ปลายแขนเส้ือมีสายปรับความกระชับทั้งสองด๎าน

1.14 ข๎อมือมีผ๎ายึดท าจากเส๎นใย Nomex 

มีชํองเสียบนิ้วโปงู

ที่ ครุภณัฑ๑
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8.  ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง

    8.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ 1.15 ผ๎า วสัดุ และสํวนประกอบอื่นๆ เมื่อตัดเย็บ
จาก เปน็ตัวเส้ือและกางเกงแล๎ว ต๎องมีความคงทน 
ข๎อ มีโครงสร๎างที่แข็งแรงมีรูปแบบและวธิกีารตัดเย็บ
1 ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดใน EN469

2. กางเกง ประกอบด๎วยกางเกงชั้นนอก และชั้นใน

ตัดเย็บจากผ๎าชนิดและสีเดียวกับตัวเส้ือ

    2.1 ผ๎าชั้นนอกและใน ท าจากผ๎าชนิดเดียวกับเส้ือ

ดับเพลิงเปน็กางเกงขายาว ขาทรงกระบอก บริเวณเอว 

ด๎านหน๎าและด๎านหลังมีส าหรับยึดติดกับสายคล๎องไหลํ

    2.2 สายคล๎องไหลํท าด๎วยแถบผ๎า กวา๎ง 1.5-2 นิ้ว 

และมีที่ส าหรับปรับขนาดความยาวของสายได๎

และปลายสายมีที่ยึดติดกับขอบเอวกางเกง 

สามารถถอดออกจากตัวชุดได๎ 

    2.3 ติดแถบสะทอ๎นแสง  หรือ แผํนสะทอ๎นแสง

ผลิตจากผ๎า Aramid ได๎รับมาตรฐาน NFPA 

หรือ EN 471 ขนาดไมํน๎อยกวาํ 2 นิ้วบริเวณใต๎เขํา

ขนาดความกวา๎งรวมไมํน๎อยกวาํ 2 นิ้ว

ที่ ครุภณัฑ๑
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8.  ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง

    8.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ     2.4 ที่หวัเขําต๎องเสริมด๎วย Arashield เสริมด๎วย
จาก แผํนโฟมกันกระแทกด๎านใน สามารถถอดโฟม ออกได๎
ข๎อ 3.หมวก  
1 ได๎มาตรฐาน  EN443:2008 "Helmet for fire 

fighting in building and other structures"

1. หมวกดับเพลิงทรงกลม มีสันอยูํด๎านบน ชนิดปอูงกัน

เต็มศีรษะถึงทา๎ยทอย (Full head Protection)

2. ท าจากวสัดุทนไฟ โพลีเอไมด๑เสริมด๎วยกลาสไฟเบอร๑ 

ปอูงกันไฟความร๎อน การกระแทกและการทิ่มแทงได๎ดี

3. เส๎นรอบวงของหมวกขนาด 54-62 ซม.

4. มีสายรัดคาง พร๎อมที่รับปลายคาง ที่สามารถปรับ

และถอดได๎งําย สามารถปรับขนาดสายรัดได๎ 3 จุด

5. หน๎ากากด๎านหน๎าเปน็แบบ 2 ชั้นท าจาก

โพลีคาร๑บอเนต ทนตํอสารเคมีและรอยขีดขวน

-ชั้นแรกเปน็หน๎ากากปอูงกันดวงตา แบบ EyeGoggle 

โปรํงแสง ปรับขึ้นลงเข๎ากับรูปกับใบหน๎า 

เพื่องํายตํอการมองเหน็ ใช๎ได๎ดีส าหรับงานกู๎ภยั

ที่ ครุภณัฑ๑
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8.  ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง

    8.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ -ชั้นที่สอง สีทอง Metalized เพิ่มการสะทอ๎นแสงและ
จาก รังสีความร๎อน ถนอมดวงตาขณะที่มองแสงจ๎า
ข๎อ ออกแบบมาเพื่อใช๎ส าหรับงานดับเพลิงโดยเฉพาะ
1 6. ด๎านในมีตาขําย Nomex และหนังแท ๎

พร๎อมทั้งแผํนโฟมขึ้นรูปรับแรงกระแทก ตาขํายกับ

แผํนโฟม แยกอิสระจากกันได๎

7. สามารถตํอระบบวทิยุ ส าหรับการพดูคุยได๎

8. สามารถตํอเพิ่มอุปกรณ๑ไฟฉาย และมีอุปกรณ๑

ยึดไฟฉาย ทั้งสองข๎าง

9. ตัวหมวกมีแถบสะทอ๎นแสงด๎านบนหมวก และ
ด๎านหลังของหมวก 4 จุด เพื่อการมองเหน็ที่ชัดเจน

10. สามารถใช๎รํวมกับหน๎ากาก SCBA ได๎ทกุรํุน 

(ทั้งแบบสวมและ Quick mask )

4.รองเทา้ดับเพลิง

1. รองเทา๎ดับเพลิง ท าจากหนังสีด าคุณภาพดี 
สามารถปอูงกันความร๎อนและปอูงกันน้ าได๎

ที่ ครุภณัฑ๑
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- 60 -



แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

8.  ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง

    8.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)
รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ 2. ด๎านหน๎ารองเทา๎มีระบบล๏อก 2 แบบ 
จาก ทั้งแบบเชือกรองเทา๎ท ามาจาก Nomex และ
ข๎อ แบบซิปเปน็แบบฟนัโลหะ YKK
1 3. รองเทา๎เย็บด๎วยด๎าย Nomex 

4. มีตัวสะทอ๎นแสง  บริเวณด๎านด๎านนอก ของรองเทา๎ 
เพิ่มการสะทอ๎นแสง
5. เพิ่มในสํวนพลาสติกปอูงกันสํวนของข๎อเทา๎
6. สํวนของพื้นรองเทา๎ ท าจากยางชนิดพเิศษ 
(Nitrile type Zermatt) สามารถทนตํออุณหภมูิ 
300 องศาเซลเซียส ทนตํอกรดและน้ ามัน ไมํล่ืนไถล 
และงํายตํอการท าความสะอาด
7. ด๎านบนสุดของรองเทา๎มีแผํนโฟม นุํม 
ชํวยในการระบายอากาศและความร๎อน
8. รองเทา๎มีความสูงไมํน๎อยกวาํ 10 นิ้ว
5. ถุงมือดับเพลิง มาตรฐาน EN659
1. ถุงมือด๎านนอกท าจากหนังเกรด Premium 
เสริมด๎านในด๎วย Kevlar
2. ด๎านในถุงมือมีชั้นกันของเหลวท าจาก HIPORA

ที่ ครุภณัฑ๑
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8.  ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง

    8.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)
รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย. พ.
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มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ตํอ 3. เสริมฝุามือและปลายนิ้วด๎วยเคฟลําห๑โค๎ทด๎วยซิลิโคน
จาก 4. ข๎อมือท าจาก Kevlar แบบยึดสองชั้น
ข๎อ 6.ผ้าคลุมศีรษะ มาตรฐาน EN 13911:2004
1 1. ตัดเย็บด๎วยผ๎ายึด 50% Aramid, 50%

 FR Cellulose
2. ความยาวของฮูด จากด๎านบนศีรษะ ถึงปลาย 18”
3. เย็บแบบสองชั้น โดยใช๎ผ๎า น้ าหนัก 200 gsm
7. กระเปา๋บรรจุชุดดับเพลิง  สามารถกันน้ าได้
ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ เนื่องจาก
ไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  โดยต้ังตาม
ราคาทอ๎งตลาด  

2 จัดซ้ือหมวกดับเพลิง เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือหมวกดับเพลิง   40,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ
จ านวน 2 ใบๆละ 20,000 บาท (งานปอูงกันฯ)
คุณลักษณะดังนี้
1. หมวกดับเพลิงทรงกลม มีสันอยูํด๎านบน ชนิดปอูงกัน
เต็มศีรษะถึงทา๎ยทอย (Full head Protection)
2. ท าจากวสัดุทนไฟ โพลีเอไมด๑เสริมด๎วยกลาสไฟเบอร๑ 
ปอูงกันไฟ ความร๎อน การกระแทก และการทิ่มแทงได๎ดี

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

8.  ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง

    8.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)
รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ 3. เส๎นรอบวงของหมวกขนาด 54-62 ซม.
จาก 4. มีสายรัดคาง พร๎อมที่รับปลายคาง ที่สามารถปรับ
ข๎อ และถอดได๎งําย สามารถปรับขนาดสายรัดได๎ 3 จุด
2 5. หน๎ากากด๎านหน๎าเปน็แบบ 2 ชั้น ท าจาก

โพลีคาร๑บอเนต ทนตํอสารเคมีและรอยขีดขวน
- ชั้นแรกเปน็หน๎ากากปอูงกันดวงตา แบบ EyeGoggle 
โปรํงแสง ปรับขึ้นลงเข๎ากับรูปกับใบหน๎า 
เพื่องํายตํอการมองเหน็ ใช๎ได๎ดีส าหรับงานกู๎ภยั
- ชั้นที่สอง สีทอง Metalized เพิ่มการสะทอ๎นแสงและ
รังสีความร๎อน ถนอมดวงตาขณะที่มองแสงจ๎า 
ออกแบบมาเพื่อใช๎ส าหรับงานดับเพลิงโดยเฉพาะ
6. ด๎านในมีตาขําย Nomex และหนังแท ๎พร๎อมทั้ง
แผํนโฟมขึ้นรูปรับแรงกระแทก ตาขํายกับแผํนโฟม 
แยกอิสระจากกันได๎
7. สามารถตํอระบบวทิย ุส าหรับการพดูคุยได๎
8. สามารถตํอเพิ่มอุปกรณ๑ไฟฉาย และมีอุปกรณ๑ยึด
ไฟฉายทั้งสองข๎าง

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

8.  ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง

    8.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)
รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ 9. ตัวหมวกมีแถบสะทอ๎นแสงด๎านบนหมวก และ
จาก ด๎านหลังของหมวก 4 จุด เพื่อการมองเหน็ที่ชัดเจน
ข๎อ ได๎มาตรฐาน  EN443:2008 "Helmet for fire 
2 fighting in building and other structures"

ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ เนื่องจาก
ไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  
โดยต้ังตามราคาทอ๎งตลาด

3 จัดซ้ือหวัฉีดน้ าดับเพลิง เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือหวัฉีดน้ าดับเพลิง 25,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

ปรับรูปแบบน้ าได๎ ปรับรูปแบบน้ าได๎ แบบด๎ามปนื จ านวน  1  อัน (งานปอูงกันฯ)

แบบด๎ามปนื มีคุณลักษณะดังนี้

- ท าด๎วยอลูมิเนียมอัลลอย น้ าหนักเบา แข็งแรง
ทนทาน พร๎อมมือจับแบบด๎ามปนื 

- ใหป๎ริมาณน้ าที่สม่ าเสมอไมํวาํจะเปล่ียนรูปแบบน้ า

เปน็แบบใด 

- เปล่ียนรูปแบบน้ าโดยไมํต๎องปดิหวัวาล๑ว 

- ปรับน้ าใหเ๎ปน็ล าตรงและบานจนถึง 110 องศา 

- ใหรู๎ปแบบน้ าที่สมบรูณ๑แม๎ที่แรงดันน้ าต่ า

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

8.  ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง

    8.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - สามารถเปล่ียนอะไหลํฟนัหมุนได๎
จาก - สามารถใช๎กับหวัชักโฟม และทอํโฟมได๎ 
ข๎อ - มีวาล๑วเปดิ ปดิที่หวัฉีด
3 - มีที่ปรับปริมาณและแรงดันน้ า

- ออกแบบใหส๎ามารถใหฉ๎ีดน้ าที่ยากเข๎าถึง

ต้ังนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑ เนื่องจาก
ไมํมีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ๑  โดยต้ังตาม

ราคาทอ๎งตลาด  

รวม 3 145,000     

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 65 -



แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑โน๎ตบุ๏ก  22,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน ส าหรับงานประมวลผล* จ านวน 1 เคร่ือง

ประมวลผล* คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ

4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หนํวย 

โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวาํ ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวาํ 

4 MB ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมํน๎อยกวาํ 2.3 GHz และมีหนํวยประมวลผล

ด๎านกราฟกิ (Graphics Processing Unit)

ไมํน๎อยกวาํ 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวาํ 6 MB

ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวาํ 

1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎

ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาํ 
จาก ขนาดไมํน๎อยกวาํ 8 GB
ข๎อ - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวาํ 
1 ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 
250 GB จ านวน 1 หนํวย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวาํ 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวาํ 12 นิ้ว

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกวาํ  ไมํน๎อยกวาํ 3 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA 

จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวาํจ านวน

ไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวาํ Wi-Fi 

(IEEE 802.11b,g, n, ac) และ Bluetooth

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
จาก การจัดหาอุปกรณ๑และระบบคอมพวิเตอร๑ 
ข๎อ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทลั
1 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑โน๎ตบุ๏ก  16,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน ส าหรับงานส านักงาน* จ านวน 1 เคร่ือง

ส านักงาน* คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ 

2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมํน๎อยกวาํ 1.0 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 MB

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาํ 

ขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 GB

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวาํ 

จาก ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 1 TB หรือ 

ข๎อ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ

2  250 GB จ านวน 1 หนํวย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวาํ 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวาํ 12 นิ้ว

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาํ 

ไมํน๎อยกวาํ 3 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA 

จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาํ 

จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวาํ Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

จาก การจัดหาอุปกรณ๑และระบบคอมพวิเตอร๑ 

ข๎อ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทลั

2 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ๑ Multifunction  7,500         เทศบาลต าบลบา๎นจั่น ส านักปลัดฯ

Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพมิพ๑ 
แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
พร๎อมติดต้ังถังหมึกพมิพ๑ คุณลักษณะพื้นฐาน
(Ink Tank Printer) - เปน็อุปกรณ๑ที่มีความสามารถเปน็ Printer, Copier , 

Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
- เปน็เคร่ืองพมิพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพมิพ๑ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผ๎ูผลิต
- มีความละเอียดในการพมิพ๑ไมํน๎อยกวาํ 
1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพมิพ๑ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 
ไมํน๎อยกวาํ 27 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 
8.8 ภาพตํอนาท ี(ipm)

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - มีความเร็วในการพมิพ๑สีส าหรับกระดาษ A4 
จาก ไมํน๎อยกวาํ 15 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 
ข๎อ 5 ภาพตํอนาท ี(ipm)
3 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได๎

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวาํ 
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดปอูนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
- สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวาํ 99 ส าเนา
- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวาํ จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาํ จ านวนไมํน๎อยกวาํ 
1 ชํอง หรือ สามารถใช๎งานผําน เครือขํายไร๎สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได๎
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวาํ 100 แผํน

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จาก ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ข๎อ การจัดหาอุปกรณ๑และระบบคอมพวิเตอร๑ 

3 ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

4 จัดซ้ือคอมพวิเตอร๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือคอมพวิเตอร๑แทป็เล็ต  20,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองวชิาการฯ

แทป็เล็ต แบบที่ 2 แบบที ่2  จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ 

4 แกนหลัก (4 core)

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาด

ไมํน๎อยกวาํ 2 GB

- มีหนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวาํ 32 GB

- มีหน๎าจอสัมผัสขนาดไมํน๎อยกวาํ 9.7 นิ้ว และ

มีความละเอียดไมํน๎อยกวาํ 2,048 x 1,536 Pixel

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวาํ Wi-Fi 

จาก (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS

ข๎อ - มีอุปกรณ๑เชื่อมตํอระบบ 4G หรือดีกวาํ 

4 แบบติดต้ังภายในตัวเคร่ือง (built-in)

- มีอุปกรณ๑การเขียนที่สามารถใช๎งานรํวมกับอุปกรณ๑

คอมพวิเตอร๑แทป็เล็ต

- มีกล๎องด๎านหน๎าความละเอียดไมํน๎อยกวาํ 

1.2 Megapixel

- มีกล๎องด๎านหลังความละเอียดไมํน๎อยกวาํ 

8 Megapixel

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ๑และระบบคอมพวิเตอร๑ 

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

5 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑โน๎ตบุ๏ก  22,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองวชิาการฯ

โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน ส าหรับงานประมวลผล* จ านวน 1 เคร่ือง

ประมวลผล* คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ 

4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หนํวย 

โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่งหรือดีกวาํ ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 MB

ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวาํ 

2.3 GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟกิ 

(Graphics Processing Unit)ไมํน๎อยกวาํ 10 แกนหรือ

2) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวาํ 6 MB 

ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวาํ 

1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง

จาก - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาํ 
ข๎อ ขนาดไมํน๎อยกวาํ 8 GB
5 - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวาํ 

ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวาํ 250 GB จ านวน 1 หนํวย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวาํ 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวาํ 12 นิ้ว

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาํ 

ไมํน๎อยกวาํ 3 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA 

จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาํ 

จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวาํ Wi-Fi 
จาก (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ข๎อ ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

5 การจัดหาอุปกรณ๑และระบบคอมพวิเตอร๑ 

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทลั

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

6 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ 30,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองวชิาการฯ

ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2* 

แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด

(จอแสดงภาพขนาด คุณลักษณะพื้นฐาน

ไมํน๎อยกวาํ 19 นิ้ว) - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ 

6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมํน๎อยกวาํ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ 

จาก Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ข๎อ ขนาดไมํน๎อยกวาํ 12 MB

6 - มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 

โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่งหรือดีกวาํ ดังนี้

1) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก

ที่มีหนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวาํ 2 GB หรือ

2) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูํ

ภายในหนํวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ 2 GB หรือ

3) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ

ในการใช๎หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมํน๎อยกวาํ 2 GB

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาํ 

มีขนาดไมํน๎อยกวาํ 8 GB

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 77 -



แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวาํ 
จาก ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 2 TB หรือ 
ข๎อ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 
6 480 GB จ านวน 1 หนํวย

- มี DVD-RW หรือดีกวาํ จ านวน 1 หนํวย

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาํ 
จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาํ 

ไมํน๎อยกวาํ 3 ชํอง

- มีแปนูพมิพ๑และเมาส๑

- มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หนํวย

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ๑และระบบคอมพวิเตอร๑ 

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

7 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑โน๎ตบุ๏ก  16,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองคลัง

โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน ส าหรับงานส านักงาน* จ านวน 1 เคร่ือง

ส านักงาน* คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ 

2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมํน๎อยกวาํ 1.0 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 MB

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาํ 

ขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 GB

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวาํ 

ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวาํ 250 GB จ านวน 1 หนํวย

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวาํ 
จาก 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวาํ 12 นิ้ว
ข๎อ - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาํ 
7 ไมํน๎อยกวาํ 3 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน

ไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาํ จ านวน

ไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวาํ Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ๑และระบบคอมพวิเตอร๑ 

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวม 7 133,500     

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑โน๎ตบุ๏ก         44,000 - กองการศึกษา กองการศึกษา

โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน ส าหรับงานประมวลผล* จ านวน 2 เคร่ืองๆละ  - ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก
ประมวลผล* 22,000 บาท บา๎นจั่นศริวไิล

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ 

4 แกนหลัก  (4 core) จ านวน 1 หนํวย 

โดยมีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวาํ ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวาํ 4 MB 

ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวาํ 

2.3 GHz และมีหนํวยประมวลผลด๎านกราฟกิ 

(Graphics Processing Unit)ไมํน๎อยกวาํ 10 แกนหรือ

2) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวาํ 6 MB 

ต๎องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมํน๎อยกวาํ 

1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎

ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถในการประมวลผลสูง

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.2  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาํ 
จาก ขนาดไมํน๎อยกวาํ 8 GB
ข๎อ - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวาํ 
1 ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 

250 GB จ านวน 1 หนํวย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวาํ 

1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมํน๎อยกวาํ 12 นิ้ว

- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาํ 

ไมํน๎อยกวาํ 3 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA 

จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาํ

 จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวาํ Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.2  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
จาก การจัดหาอุปกรณ๑และระบบคอมพวิเตอร๑ 
ข๎อ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 

1 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ๑แบบฉีดหมึก          8,600 - กองการศึกษา กองการศึกษา

แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ัง พร๎อมติดต้ังถังหมึกพมิพ๑ (Ink Tank Printer)  - ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก

ถังหมึกพมิพ๑ จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 4,300 บาท บา๎นจั่นศริวไิล

(Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน

- เปน็เคร่ืองพมิพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพมิพ๑

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผ๎ูผลิต

- มีความละเอียดในการพมิพ๑ไมํน๎อยกวาํ 

1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพมิพ๑รํางขาวด าส าหรับกระดาษ

ขนาด A4 ไมํน๎อยกวาํ 19 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 

8.8 ภาพตํอนาที

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 83 -



แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
    9.2  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - มีความเร็วในการพมิพ๑รํางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 
จาก ไมํน๎อยกวาํ 15 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 
ข๎อ 5 ภาพตํอนาท ี(ipm)
2 - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาํ 

จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวาํ 50 แผํน

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ๑และระบบคอมพวิเตอร๑ 
ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวม 2 52,600      

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

    9.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร๑ 30,000       เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสวสัดิการฯ

ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 

แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิ้ว)  จ านวน 1 ชุด

(จอแสดงภาพขนาด คุณลักษณะพื้นฐาน
ไมํน๎อยกวาํ 19 นิ้ว) - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวาํ

 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมํน๎อยกวาํ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย

- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ 

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด

ไมํน๎อยกวาํ 12 MB

- มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ

อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวาํ ดังนี้

1) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก

ที่มีหนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวาํ 2 GB หรือ

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

    9.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ 2) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูํภายใน
จาก หนํวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
ข๎อ Unit ที่สามารถใช๎หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพ
1 ขนาดไมํน๎อยกวาํ 2 GB หรือ

3) มีหนํวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ

ในการใช๎หนํวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไมํน๎อยกวาํ 2 GB

- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาํ

 มีขนาดไมํน๎อยกวาํ 8 GB

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวาํ 

ขนาดความจุไมํน๎อยกวาํ 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมํน๎อยกวาํ 480 GB จ านวน 1 หนํวย

- มี DVD-RW หรือดีกวาํ จ านวน 1 หนํวย

- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาํ 

จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

    9.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาํ 
จาก ไมํน๎อยกวาํ 3 ชํอง
ข๎อ - มีแปนูพมิพ๑และเมาส๑
1 - มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 นิ้ว 

จ านวน 1 หนํวย

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ๑และระบบคอมพวิเตอร๑ 

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ๑ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ๑ Multifunction  7,500         เทศบาลต าบลบา๎นจั่น กองสวสัดิการฯ

Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพมิพ๑ 
แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ัง (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

ถังหมึกพมิพ๑ คุณลักษณะพื้นฐาน
(Ink Tank Printer) - เปน็อุปกรณ๑ที่มีความสามารถเปน็ Printer, Copier , 

Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน

- เปน็เคร่ืองพมิพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดต้ังถังหมึกพมิพ๑ 

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผ๎ูผลิต

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

    9.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - มีความละเอียดในการพมิพ๑ไมํน๎อยกวาํ 
จาก 1,200x1,200 dpi
ข๎อ - มีความเร็วในการพมิพ๑ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 
2 ไมํน๎อยกวาํ 27 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 

8.8 ภาพตํอนาท ี(ipm)

- มีความเร็วในการพมิพ๑สีส าหรับกระดาษ A4 

ไมํน๎อยกวาํ 15 หน๎าตํอนาท ี(ppm) หรือ 

5 ภาพตํอนาท ี(ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได๎

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวาํ 

1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi

- มีถาดปอูนเอกสารอัตโนมัติ

(Auto Document Feed)

- สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวด า

- สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวาํ 99 ส าเนา

- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02/1
บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลบา้นจั่น

9.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

    9.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของครุภณัฑ๑ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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
.

ตํอ - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 
จาก หรือดีกวาํ จ านวนไมํน๎อยกวาํ 1 ชํอง
ข๎อ - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) 
2 แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาํ จ านวนไมํน๎อยกวาํ 

1 ชํอง หรือ สามารถใช๎งานผํานเครือขํายไร๎สาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได๎

- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวาํ 100 แผํน

- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ต้ังตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ๑และระบบคอมพวิเตอร๑ 

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รวม 2 37,500      

ที่ ครุภณัฑ๑
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- 89 -


