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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ) 

------------------------------------------------- 
 

               ตามที่   องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  (เพ่ิมเติม ฉบับที่  1)    โดยเพิ่มรายละเอียดแผนงานครุภัณฑ์  ตามแบบ ผด 02/1  ไปแล้ว  นั้น 
 

    เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยการใช้แผนด าเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานครุภัณฑ์   อาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 26(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ประกอบกับหนังสือจังหวัดสุรินทร์  ด่วนที่สุด ที่ สร 
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ค ำน ำ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“แผนการด าเนินงาน” เป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น   ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  
จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   อันเป็นเอกสารที่ระบุแผนงานครุภัณฑ์  
ที่ด าเนนิการจริงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานนี้จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของท้องถิ่นใน
การควบคุมการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกิจกรรมการพัฒนา
เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพด้วย  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ผ่านทาง  www.abtsamed.go.th  ด้วย 

 
 

งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
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ส่วนที่  1  บทน ำ 

1.1 บทน ำ 
“แผนด ำเนินงำน” ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559) ข้อ  ๒๗  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับ
แต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่
ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสรุปดังนี้ 

1.๑.๑  แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำร
พัฒนำ  และกิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประจ ำปี
งบประมำณนั้น  เพ่ือให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีควำม
ชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร  มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำน
อ่ืน  และจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร  ในแผนกำรด ำเนินงำน 

“แผนกำรด ำเนินงำน” จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น   เพ่ือ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

“แผนกำรด ำเนินงำน” จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำร
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ  ที่จะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะ
มีที่มำจำก 

(1) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 

(2) โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  โดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 

(3) กำรรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยงำนรำชกำร  ส่วนกลำง  ส่วน
ภูมิภำค  หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ให้รวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร  ส่วนกลำง  ส่วน
ภูมิภำค  หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำนครอบคลุมพื้นที่หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
เป็นโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่มีควำมคำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด  หรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

(4) โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 
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๑.๑.2  ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2559)  
ข้อ  ๒๗  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน
และโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  

กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  อ ำเภอส ำโรงทำบ  จังหวัด

สุรินทร์  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  มีวัตถุประสงค ์ ดังต่อนี้ 
1.๒.๑  เพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ  และกิจกรรมกำรพัฒนำที่

ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
๑.๒.๒  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  ขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร  และมีกำร
ประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอ่ืน  และจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร  ใน
แผนกำรด ำเนินงำน 

๑.๒.๓  เพ่ือเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ    
เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  และมีประสิทธิภำพ 

๑.๓  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำรวบรวมแผนงำนโครงกำรพัฒนำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ               ที่

เป็นกรอบในกำร
จัดท ำงบประมำณ 
 

รูปภำพ : แสดงที่มำและควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำท้องถิ่นสู่แผนกำรด ำเนินงำน 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เสม็จ 

แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
(ข้อบัญญัติต ำบล) 
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ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น  
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ ำวันนับแต่วันที่ประกำศ  
เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกำศอย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2559)  

ข้อ  ๒๗  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่ วันที่ประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน
และโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  

กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

รูปภำพ : แสดงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  อ ำเภอส ำโรงทำบ  จังหวัด
สุรินทร์  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  ดังต่อไปนี้ 

๑.๔.๑  กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำก
ขึ้น 

๑.๔.๒  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร  มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอื่น 
๑.๔.๓  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  เพ่ือน ำมำวิเครำะห์

ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  ได้อย่ำงถูกต้อง 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

คณะกรรมกำรพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

ปิดประกำศภำยใน  ๑๕  วัน  นับจำกวันประกำศ 
และปิดประกำศไว้อย่ำงน้อย  ๓๐  วัน 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
รวบรวมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 



4 
 

 
ส่วนที ่ ๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             1.  บัญชีสรุปแผนงำนครุภัณฑ์ 
             2.  บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (แบบ  ผด. 02/๑) 

 



๕ 
 

 

บัญชีสรุปครุภัณฑ ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2561  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ   
 

ครุภัณฑ/์แนวทาง 
จ านวนครุภัณฑ์ที่

จะด าเนินการ 
จ านวนงบประมาณ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน   

        1.1  แผนงานบริหารทั่วไป 12 825,400 

        1.2  แผนงานการศึกษา 3 46,000 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

       2.1 แผนงานบริหารทั่วไป  5                                                                                                                   66,500 

       2.2 แผนงานการศึกษา 1 12,000  

3.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

       3.1 แผนงานสาธารณสขุ 1 1,000,000  

4. ครุภัณฑ์การเกษตร   

       4.1 แผนงานการเกษตร 1 118,000  

รวม 23       2,067,900   

 

 

 

 



๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๖ 
 

    ผด.02/1 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมจ็   อ ำเภอส ำโรงทำบ  จังหวัดสุรินทร์ 

ประเภทครุภัณฑ์   ส ำนักงำน  
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 เก้าอี้ประชุมสภาฯ  
 

- เก้าอี้ประชุมสภา  จ านวน 22 ตวั        ขนาดความ
กว้างของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 55 ซม.  ความลึกไม่น้อยกว่า 
52 ซม. และความสูงไม่น้อยกว่า  89 ซม. สามารถปรับ
ระดับได ้

44,000 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             

2. เครื่องขัดพื้น  เครื่องขัดพื้นจ านวน 1 เครื่อง 
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  16 น้ิว 
ใช้ไฟฟ้า   ราคาพร้อมอุปกรณ ์

20,000 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             

3. เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน  

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)  จ านวน 10 เครื่อง 
ขนาด 30,000 บีทียู  

402,000 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             

4 ชุดไมค์ประชุม  ขุดไมค์ประชุม  จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย  
- ชุดส าหรับประธาน ไม่โครโฟนกา้นยาว จ านวน 1 ชุด 
- ชุดส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมไมโครโฟนก้านยาว จ านวน 
19 เครื่อง 
- ล าโพงตู้ชนิด 2 ทาง  จ านวน 6 ตู้ 
- สายสญัญาณต่อเพิ่มชดุประชุม (CABLE) ไม่น้อยว่า  1 
เส้น 
 
 

200,000 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             

 



 
 

๗ 
 

ผด.02/1 
ประเภทครุภัณฑ์   ส ำนักงำน 
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 ตู้โชว์กระจก ตู้โชว์กระจก จ านวน 2 หลัง 
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า  80 ซม.  
ความกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม.  
ความสูงไม่น้อยกว่า 196 ซม. 

20,000 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             

6. ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 

ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก  จ านวน 4 หลัง 
 

22,400 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             

7 โต๊ะประชาสมัพันธ์ โต๊ะประชาสมัพันธ์ จ านวน 1 ตัว 
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. 
ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
ความสูงไม่น้อยกว่า  113 ซม. 
 

6,000 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             

8 โต๊ะประชุมสภาฯ โต๊ะประชุมสภาฯ  จ านวน 1 ชุด  
ประกอบด้วย 
1. โต๊ะประชุมขาเหล็ก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 

180 ซม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ความสูง
ไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 6 ตวั 

2. โต๊ะประชุมสภา ขาเหล็ก  ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า 150 ซม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 2 ตัว 

3. โต๊ะเข้ามุมขาเหล็ก  ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 60 
ซม.ความกว้างไม่น้อยกว่า  60 ซม. ความสูงไม่น้อย
กว่า  60 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน  
4  ตัว 
 

30,000 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             



 
 

๘ 
 

 
ผด.02/1 

ประเภทครุภัณฑ์   ส ำนักงำน 
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

9 ตู้เหล็ก  2 บาน ตู้เหล็กบานทึบ  จ านวน  4 หลัง 22,000 อบต.เสม็จ กองคลัง             

10 ตู้เหล็ก  4  ลิ้นชัก ตู้เหล็ก  4  ลิ้นชัก  จ านวน  4 หลัง 31,600  อบต.เสม็จ กองคลัง             

11 ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 

ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก  จ านวน  4 หลัง 22,400 อบต.เสม็จ กองคลัง             

12 โทรศัพท ์ โทรศัพท์ไรส้าย จ านวน  1  เครื่อง  
1. มีปุ่ม  Speaker  Phone  ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องยก

หูโทรศัพท ์
2. มีปุ่มส าหรับหาเครื่องมือถือ 
3. มีช่องต่ออุปกรณ์ชุดครอบศรีษะบนเครื่องมือถือ 
4. สามารถขยายเครื่องไรส้ายสูงสุด 6 เครื่อง 
5. มีระยะใช้งานไม่เกิน  250 เมตรในพ้ืนท่ีโล่ง/ไม่

เกิน 50 เมตร ในอาคารขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวาง 
6. สามารถตั้งบนฝาผนังได ้
7. ระยะเวลาในการใช้งาน สนทนาตอ่เครื่อง ได้ 10 

ช่ัวโมง รอรับสายได้ 6 วัน 
 

5,000 อบต.เสม็จ กองคลัง             

 



 
 

๙ 
 

ผด.02/1 
ประเภทครุภัณฑ์   ส ำนักงำน 
1.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

13 โต๊ะอาหาร โต๊ะอาหาร จ านวน  7 ตัว 
หน้าโต๊ะท าจากแผ่นวีว่าบอรด์ความหนาไม่น้อยกว่า 6 
มิลลเิมตร  โครงสร้างโต๊ะท าจากเหล็กกล่องขนาด 1x2 
นิ้ว พ่นสี  ขนาดโต๊ะความกว้างไมน่้อยกว่า  60 ซม. 
ความยาวไม่น้อยกว่า  120 ซม. และความสูงไม่น้อย
กว่า 50 ซม. 
 

18,000 อบต.เสม็จ กอง
การศึกษาฯ 

            

14 พัดลมขนาด 16 น้ิว พัดลมขนาด  16  นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง 2,000 อบต.เสม็จ กอง
การศึกษาฯ 
 
 
 
 

            

15 มานั่ง ม้านั่ง จ านวน  14  ตัว 
ท าจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกวา่  1x1 นิว้ พ่นส ี
ขนาดม้านั่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า  60 ซม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 120  ซม. และความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. 
หน้าม้านั่งท าจากแผ่นวีว่าบอร์ด  ความหนาไม่ต่ ากว่า  
6  มิลลิเมตร  
 
 
 
 

26,000 อบต.เสม็จ กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 



 
 

๑๐ 
 

 
  ผด.02/1 

ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร ์
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค
. 

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

16 คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ประมวลผล  แบบท่ี 
1 (ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 

แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หนว่ย โดยมีคณุลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 
8 แกน หรือ  

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกวา่ 1 GB หรือ  

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 G 

22,000 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             



 
 

๑๑ 
 

 
  ผด.02/1 

ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร ์
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค
. 

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

 
 
 

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 
1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast 

Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
 

    .           

17 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือชนิด  LED  ขาว
ด า (18 หน้า/นาที) 
 
 
 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์  ชนิด LED  ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 

600x600  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  

หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory)  ขนาดไม่น้อย

กว่า 8 MB 

3,300 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             

 



 
 

๑๒ 
 

  ผด.02/1 
ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร ์
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค
. 

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

 
 
 

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel  
หรือ  USB 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 

-  สามารถ   ใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และ 
Custom  โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 
150 แผ่น 
 

    .           

18 เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด  
LED ขาวด า (18 
หน้า/นาท ี
 
 
 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด  LED ขาวด า       
(18 หน้า/นาที จ านวน 1 เครื่อง 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  
1,200 x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  27 หน้า
ต่อนาที  (ppm) 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัตไิด ้
- มีหน่วยความจ า (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า 

64 MB  
- มีช่องเชื่อม (Interface)  แบบ Parallel  หรือ  

USB 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  

Interface) แบบ 10/100 Base –T  หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไรส้าย (Wi-fi) ได ้

- สามารถ   ใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และ 
Custom  โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 250 
แผ่น 

7,900 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             

 



 
 

๑๓ 
 

 

  ผด.02/1 
ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร ์
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค
. 

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

19 
 
 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink  
Tank  Printer) 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์ (Ink  
Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink  Tank  Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200 x 1,200  dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  
20 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 
หน้าต่อนาที  (ppm)  หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ Parallel  
หรือ USB  2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
       -    สามารถ   ใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และ 
Custom  โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า  50 แผ่น 

4,300 อบต.เสม็จ ส านักปลดั  .           

20 เครื่องสแกนเนอร์  
ส าหรับงานเกบ็
เอกสารระดับศูนย์
บริหาร แบบท่ี 2  

เครื่องแสกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 2  

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A 4 
อัตโนมัติ ( Auto  Document  Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 
50 แผ่น 

- สามารถสแกนเอกสารได้  2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 

600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษ ขนาด A 4 ได้ไม่

น้อยกว่า 30 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารไดไ้ม่น้อยกว่ากระดาษ 

29,000 อบต.เสม็จ ส านักปลดั             



 
 

๑๔ 
 

  ผด.02/1 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค
. 

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

 
 

 - ขนาด A4 
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB  
2.0  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

               

ประเภทครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร ์
1.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค
. 

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

21 เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์  หรือชนิด 
LED  สี แบบ 
Network   

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด  LED  สี แบบ 
Network     -  มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่น้อยกว่า  
600x600  dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไมน้่อยกว่า  
18 หน้าต่อนาที (ppm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  18  
หน้าต่อนาที  (ppm) 

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่  
128 MB 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ Parallel  

หรือ USB  2.0 หรือดกีวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  

Interface) แบบ 10/100 Base –T  หรือดีกวา่
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-fi) ได้ 

- สามารถ   ใช้ไดก้ับ  A4, Letter, Legal และ 
Custom  โดยมีถาดใสก่ระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 
แผ่น 

12,000 อบต.เสม็จ กอง
การศึกษาฯ 

 .           



 
 

๑๕ 
 

   ผด.02/1 
ประเภทครุภัณฑ์  ยำนพำหนะและขนส่ง 
1.1 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค
. 

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

22 รถพยาบาล
ฉุกเฉิน          
(รถกระบะ) 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  จ านวน  1  คัน 
1. เครื่องยนต์ดเีซล  4 สูบ  พร้อมอปุกรณ์ตามมาตรฐาน 
2. ประตดู้านกลัง  ปิด – เปิด ส าหรบัยกเตียงผูป้่วยเข้า 

– ออก 
3. มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวน

น้ าเกลือ 
4. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ ์
5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ ์
6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสยีง 
7. คุณลักษณะเฉพะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 

7.1 เตียงนอนโลหะผสมแบบมีล้อเข็นปรับเป็นรถเข็นได้ 
7.2 ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ ่
7.3 เครื่องส่องกล่องเสียงและเครือ่งดูดของเหลวใช้กับ

ไฟรถยนต ์
7.4 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
7.5 ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
7.6 ชุดเฝือกลม 
7.7 ขุดให้ออกซเิจน  แบบ Pipe  Line ส าหรับส่งท่อ

ก๊าซ 
7.8 อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น 
7.9 เกา้อี้เคลื่อนยา้ยผู้ป่วยชนิดพบัเก็บได้ 
7.10 ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมตดิตั้ง

เครื่องปรับอากาศ 
 

1,000,000 อบต.
เสม็จ 

ส านักปลดั  .           



 
 

๑๖ 
 

 
  ผด.02/1 

ประเภทครุภัณฑ์ กำรเกษตร 
1.1 แผนงำน  กำรเกษตร 

ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค
. 

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

23 เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  2 เครื่อง 
ปริมาณฉีดพ่นยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อช่ัวโมง 
ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
ก าลังเครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
 
 
 

118,000 อบต.เสม็จ ส านักปลัด  .           

 
 
 
 


