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คำนำ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18 และครั้งที่ 19 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวนทั้งสิ้น 6 รายการ และได้
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18 และครั้งที่ 19 เมื่อวันที่   
6 ก ันยายน 2565 และว ันท ี ่  13 ก ันยายน 2565  เพ ื ่อให ้การดำเน ินการเป ็นไปตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 กำหนดว่า แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ 
ท ี ่ต ้องดำเน ินการในพื ้นท ี ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นใน ป ีงบประมาณนั ้น  ประกอบกับหน ังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 กำหนดว่า การจัดทำแผนการ
ดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำแผนการ
ดำเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดทำแผนการ
ดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อซักซ้อมที่กำหนด และสำหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ช่วยควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นปฏิทิน
ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมดังกล่าวยังเป็นข้อมูล
สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพิ่มเติมครั้งที่ 6 นี้ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับนี้ จะช่วย
เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ต่อไป 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

 
 
 
 

 



 

สารบัญ 

           หน้า 

ส่วนที่ 1  บทนำ          

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน      1 
 - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน      1 
 - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน       2 
 

ส่วนที่ 2   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ    
  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม     

และงบประมาณ (แบบ ผด.01)      3 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม 
และงบประมาณ (แบบ ผด.02) 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  โครงสร้างพื้นฐาน        

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      4 

    บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตาม 
    โครงการพัฒนา (แบบ ผด.02/1) 

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน      5 

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      8 
    

    
   

    
 

      

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 



 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 
………………………………………………..………………………………… 

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จัดทำขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการอนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18 และครั้งที่ 19 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวนทั้งสิ้น 6 
รายการ และได้ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18 และครั้งที่ 
19 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 และวันที่ 13 กันยายน 2565 อีกท้ังเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางของการจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. เพื ่อแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการตามที่ได้อนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 2. เพ่ือสอดคล้องกับการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18 และ
ครั้งที่ 19 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวนทั้งสิ ้น 6 รายการ ซึ่งได้ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18 และครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 และวันที่ 13 
กันยายน 2565  
 3. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ไปสู่แผนการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 4. เพื่อให้การติดตามประเมินผลโครงการ กิจกรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมิน 
สามารถนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายเงิน 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ.2548 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1   

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ิมเติมครัง้ที่ 6 เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 
6 แล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

หน้าท่ี 1 



 

3) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ 
 2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 3. มีแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

4. ใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน้าท่ี 2 



 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมและงบประมาณ 



 

 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 

 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
     โครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100.00 56,500 100.00 กองช่าง 
รวม 1 100.00 56,500 100.00  

รวมทั้งสิ้น 1 100.00 56,500 100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบ ผด.01 

หน้าท่ี 3 



 

 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประตูรั้วและ
ประตูภายในอาคาร
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง
เส้ียน  
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วและประตู
ภายในอาคารสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเส้ียน ตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเส้ียน
กำหนด สถานที่ดำเนินการ องค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเส้ียน อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุร ี

56,500 
(โอน
งบประมาณต้ัง
จ่ายรายการ
ใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลแก่ง
เส้ียน 

กองช่าง             

 รวม 1 โครงการ  56,500               

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 

หน้าท่ี 4 



 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เก้าอี้สำนักงานแบบ
ล้อเลื่อนขาเหล็กพนกั
พิงสูง 

เก้าอี้สำนกังานแบบล้อเลือ่นขาเหลก็พนกัพงิ
สูง จำนวน 1 ตวั ตัวละ 5,000 บาท เพื่อใช้
ในส่วนของแผนงานบริหารงานทัว่ไป/งาน
บริหารงานคลัง (หนว่ยงานกองคลัง)     
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่มีตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
เดือนธันวาคม 2564 
- คุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ ดังนี ้
- เป็นเก้าอี้สำนกังานแบบล้อเลือ่นขาเหลก็
พนักพิงสูง  
- สามารถปรับระดับขึ้นลงได ้
- มีทีว่างแขน   
- เป็นแบบฐานขาเหล็ก 
- สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว 
 

5,000 อบต. 
แก่งเส้ียน 

กองคลัง             

 รวม 1 รายการ  5,000               

 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02/1 

หน้าท่ี 5 



 

 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู ้ตู้ละ 
5,500 บาท รวม 16,500 บาท เพือ่ใช้ใน
ส่วนของแผนงานเคหะและชุมชน/งานกำจดั
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (หนว่ยงานกองชา่ง) 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่มีตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
เดือนธันวาคม 2564 
- คุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ ดังนี ้
- ตูเ้อกสารบานเลือ่นกระจก  
- ตู้ผลิตจากเหลก็แผน่ 
- มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 121.8 (W) × 40.6 
(D) × 87.8 (H) ซม. 
- ประตูเป็นบานเลือ่นกระจก มอืจับฝัง 
- มีแผน่ชั้น 2 แผน่ แบ่งเป็น 3 ชัน้ ปรับระดับ
ได้ บานเลื่อนกระจกลอ็ค  ดว้ยระบบกุญแจ 
 

16,500 อบต. 
แก่งเส้ียน 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02/1 

หน้าท่ี 6 



 

 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนกังาน จำนวน 1 ตัว ตวัละ 4,000 
บาท เพือ่ใช้ในส่วนของแผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(หน่วยงานกองช่าง) 
 - จัดหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เนือ่งจาก
ไม่มีตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
เดือนธันวาคม 2564 
- คุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ ดังนี ้
- เก้าอี้สำนักงาน แบบพนกัพิงสูง มีขนาดไม่
น้อยกว่า 63 × 64 × 109 – 118 ซม. 
- ปรับระดับขึน้ลงดว้ย Gas Lift 
- ที่นัง่บุฟองน้ำหุ้มผ้าตาข่าย Mesh 
- ที่นัง่สามารถปรับโยกเอนได้  
- ฐานขาเหลก็ชุบโครเมยีม 
 

4,000 อบต. 
แก่งเส้ียน 

กองช่าง             

 รวม 2 รายการ  20,500               

 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02/1 

หน้าท่ี 7 



 

 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท สำหรับใช้ในส่วน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
(หน่วยงานสำนักปลัด)     
- มีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , 
Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 
ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,200 × 600 หรือ 600 × 1,200 dpi 
 

7,500 อบต. 
แก่งเส้ียน 

สำนักปลัด             

 

แบบ ผด.02/1 

หน้าท่ี 8 



 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) 

(ต่อ) 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document 
Feed)  
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่ายไร้สาย WI-FI (IEEE 802.11b , g , 
n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
สามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
 

               

 รวม 1 รายการ  7,500               

 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02/1 

หน้าท่ี 9 



 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษขนาด A3 

เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สำหรับกระดาษขนาด A3 
จำนวน 1 เครื่อง เครือ่ง
ละ 6,300 บาท สำหรับใช้ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา (หน่วยงาน
กองช่าง)     
- มีคุณลกัษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลกัษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดอืน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้

 - ใช้เทคโนโลยแีบบพ่นหมกึ (Inkjet)  
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi  
 - มีความเรว็ในการพมิพ์ร่างขาวดำสำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ยกว่า 32 หน้าตอ่
นาที (ppm) หรอื 14.5 ภาพตอ่นาที (ipm)  
 

6,300 อบต. 
แก่งเส้ียน 

กองช่าง             

 
 
 
 

 

แบบ ผด.02/1 

หน้าท่ี 10 



 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษขนาด A3 

(ต่อ) 
- มีความเรว็ในการพิมพร์่างสีสำหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่นอ้ยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรอื 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดกีว่า จำนวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใสก่ระดาษได้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 100 
แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal 
และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้  
 

               

 รวม 1 รายการ  6,300               
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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแก่งเสีย้น
Kaengsian Subdistrict Administrative Organization

เลขท่ี 225 หมูท่ี่ 5 ต ำบลแก่งเสีย้น อ ำเภอเมือง จงัหวดักำญจนบรีุ 71000
เบอร์โทรศพัท์ : 034-510797 เบอร์โทรสำร : 034-510524


