
 
 

 

 

 

 

 

 
 

แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
Subdivision of Policy and Planning   

Office Section of the Chief Administrative  
of the Subdistrict Administrative Organization Laharn 

โทร ๐-๒157-0116-18 ต่อ ๑๐๘ โทรสาร ๐-๒๙๘๓-๓๕๒๘ 
 

 



คำนำ 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.           
๒๕64 ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ตำบลละหาร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 แล้ว นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4, ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้รวบรวมข้อมูลจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม ว่ามีแผนงาน/
โครงการใด งบประมาณเท่าไร ดำเนินการเมื่อใด ดำเนินการตรงจุดไหน  สถานที่ใด และหน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบ  

 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าว่าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕64 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) นี้ จะเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนและมี
ประโยชน์ในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
กุมภาพันธ์  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

     หน้า 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.0๒/1) 
➢ 1. ครภุัณฑ์สำนักงาน 
      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป              1 
      1.2 แผนงานการศึกษา               2 
➢ 2. ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป              3 
      2.2 แผนงานการศึกษา               4-10 
➢ 3. ครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว 
      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน              11 
 

 



 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                

แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

(1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ตดิตั้ง 

จัดซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
ติดตั้ง ราคาชุดละ 64,500 บาท 
ประกอบด้วย 
- ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ขนาด 12 สายนอก 
32 สายภายใน จำนวน 1 ระบบ 
- ตู้หลักพื้นฐาน 6 สายนอก 16 สายภายใน 
จำนวน 1 ตู้ 
- แผงขยาย 6 เบอร์ สายนอก จำนวน 1 แผง 
- แผงขยาย 16 เบอร์ ภายใน จำนวน 1 แผง 
- เครื่องคีย์ดิจิตอล 8 ปุ่มสายนอก หน้าจอ 1 
บรรทัด จำนวน 1 เครื่อง 
- ตู้กระจายสายโทรศัพท์ จำนวน 1 ตู ้
- ตู้ RACK 6U ความลึก 50 Cm. จำนวน 1 ตู้ 
- Materail จำนวน 1 ชุด 
- ค่าแรงติดต้ังและโปรแกรมระบบ จำนวน 1 
งาน 

64,500  
 

อาคารสำนักงาน  
อบต.ละหาร 

 

สำนักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 7/2564) อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ ์2564 

รวม 1  รายการ  64,500               

 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

(1.2) แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

โทรศัพท์ตั้งโตะ๊แบบมสีาย จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโตะ๊แบบมสีาย 
จำนวน 2 เครื่อง ราคา เครื่องละ 3,000 
บาท โดยมีคณุลักษณะสังเขป ดังนี้ 
- รองรับบริการ Caller ID 
- ระบบตอบรับอตัโนมตัิ บันทึกข้อความได้ 
15 นาที 
- หน้าจอ LCD 3 บรรทัด 
- ปุ่ม Navigator 
- ปุ่ม Speaker Phone 
- ช่องต่ออุปกรณ์เสรมิชุดครอบศรีษะ 
- สัญญาณไฟเมื่อมสีายเรียกเข้า 
- ช่องต่อ Data Port 
- เสียงดนตรีขณะพักสาย 
- หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 50 
หมายเลข 

6,000  
 

กองการศึกษาฯ 
 

กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 8/2564) อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

รวม 1  รายการ  6,000               

รวมครุภัณฑ์สำนักงาน 
2  รายการ 

 70,500 
              

 

แบบ ผด.0๒/1 
2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

(2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 



 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

เครื่องสำรองไฟฟ้า จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับใช้กับ
ระบบตูส้าขาโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง 
ราคา เครื่องละ 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 
นาที 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

2,500 อาคารสำนักงาน  
อบต.ละหาร 

 

สำนักงานปลัด 
(งานบริหารทั่วไป) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 7/2564) อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

รวม 1  รายการ  2,500               

 
 
 
 
 3 

แบบ ผด.0๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

(2.2) แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 



 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 
แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกวา่ 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 
หน่วย 
- หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกวา่ 12 MB 
- มีหนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกวา่ ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตั้งอยู่
ภายในหนว่ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หนว่ยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 

30,000 กองการศึกษาฯ 
 

กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา) 
 

 
 
 

 

           

 
 

แบบ ผด.0๒/1 
4 



 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหนว่ยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกวา่ 8 GB 
- มีหนว่ยจัดเกบ็ข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนดิ Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 480 GB 
จำนวน 1 หนว่ย 
- มี DVD-RW หรือดกีวา่ จำนวน 1 หนว่ย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา่ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จำนวน 1 หนว่ย 

    
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 8/2564) อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 
5 



 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, 
Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 
1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพข์าวดำสำหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 27 หนา้ต่อนาท ี(ppm) หรือ 
8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 15 หนา้ต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 

7,500 กองการศึกษาฯ 
 

กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา) 
 

 
 
 

 

           

 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  - มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document 

Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่ 99 
สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกวา่ จำนวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,   
g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom 

    
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 8/2564) อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

ชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
3,800 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

3,800 กองการศึกษาฯ 
 

กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 8/2564) อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 
. 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

ชุดโปรแกรมจัดการ
สำนักงาน 

จัดซื้อชุดโปรแกรมจดัการสำนักงาน ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 
ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

12,000 กองการศึกษาฯ 
 

กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 8/2564) อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.0๒/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรสั จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 
บาทต่อปี (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ  
1 เครื่อง) 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดจิิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 

700 กองการศึกษาฯ 
 

กองการศึกษาฯ 
(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 8/2564) อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

รวม 5  รายการ  54,000               

รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
6  รายการ 

 56,500 
              

 
 
. 
 
 

 
 

แบบ ผด.0๒/1 
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(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 

(3.1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 



 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไดด้ำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 

เครื่องช่ังสปริง จัดซื้อเครื่องช่ังสปริง ขนาด 7 กิโลกรัม 
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 
บาท ตามรายการและรายละเอียดที่ อบต.
ละหาร กำหนด 

3,000 อบต.ละหาร 
 

กองสาธารณสุขฯ 
(งานกำจัดขยะ           
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล) 
 

 
 
 

 

           

หมายเหตุ  :  บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 2/2564) อนุมัติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

รวม 1  รายการ  3,000               

รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1  รายการ 

 3,000 
              

รวมรายการครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 
9  รายการ 

 130,000 
              

 
 
 
 
 

 

11 
แบบ ผด.0๒/1 


