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คํานํา 
 แผนการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยัน  จัดทํา
ข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด.วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส"วนท.องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
แก.ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 โดยมีจุดมุ"งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร�การพัฒนา แผนงาน
รายละเอียด โครงการและกิจกรรมทีต.องการดาเนินการจริงท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีของตําบลกรุงหยันประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

 แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ได.รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีต.อง 
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของตําบลกรุงหยัน ท้ังท่ีปรากฏอยู"ในข.อบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป� 
งบประมาณ พ.ศ.2562 และท่ีดําเนินการโดยหน"วยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชนโดยได.จําแนกรายละเอียด
สอดคล.องกับแผนยุทธศาสตร�และแผนงาน เพ่ือให.ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีได.แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หน"วยงาน ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน
ท้ังหมด 

 องค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยันหวังเปEนอย"างยิ่งว"าแผนการดําเนินงานฉบับนี้ สามารถใช.เปEน
เครื่องมือในการบริหารงานของผู.บริหารท.องถ่ินและสามารถใช.ในการควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีได.
อย"างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช.เปEนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท.องถ่ินของผู.บริหารต"อไป 
 

องค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยัน 
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ส วนท่ี ๑ บทนํา 
 1.1 บทนํา 

  รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงเปEนรัฐธรรมนูญฉบับปLจจุบันให.
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให.แก"องค�กรปกครองส"วนท.องถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปEนอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน.าท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให.แก"องค�กรปกครอง
ส"วนท.องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได.บัญญัติให.มีองค�กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให.แก"การ
ปกครองส"วนท.องถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส"วนท.องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติว"าด.วยการ
เข.าชื่อเสนอข.อบัญญัติท.องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว"าด.วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก 
สภาท.องถ่ินหรือผู.บริหารท.องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงจุดหมายดังกล"าวจัดทําข้ึนเพ่ือให.กระจายอํานาจเปEนไปอย"าง
โปร"งใสและสามารถตรวจสอบได. องค�กรปกครองส"วนท.องถ่ินจึงมีอํานาจกว.างขวางข้ึน ซ่ึงมิใช"มีหน.าท่ีบริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก"ประชาชนในท.องถ่ินเท"านั้น แต"รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมท.องถ่ิน และเปEนองค�กรท่ีเปNดให.ประชาคมท.องถ่ินมีส"วนร"วมในการบริหารและตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานขององค�การบริหารส"วนตําบลมาก  

  องค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยันได.จัดทําแผนพัฒนาสี่ป�ซ่ึงเปEนแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตร� 
แนวทางการพัฒนาองค�การบริหารส"วนตําบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ และจุดมุ"งหมายในการพัฒนา 
ในช"วง ๔ ป� (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําป� เนื่องจากมี
ลักษณะเปEนการกําหนด รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแต"ละป� โดย
ครอบคลุมระยะเวลา ๔ ป� ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด.วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส"วนท.องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๘ แก.ไข เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด"วนท่ีสุดท่ี 
มท ๐๘๑๐.๓/ว0500 ลง วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด"วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๐๓/ว ๒๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยัน โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยันและคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหาร
ส"วนตําบลกรุงหยันจึงได.จัดทําแผน การดําเนินงานประจําป� พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรูปแบบท่ีกําหนดตามหนังสือ
ดังกล"าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนว ทางการพัฒนา” เปEน “แผนงาน” เพ่ือให.สอดคล.องกับรูปแบบแผนพัฒนา
สี่ป� ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด"วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๕๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ต.ค.๕๙ โดยมี
จุดมุ"งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยันประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๒ ขององค�การบริหารส"วนตําบล     
กรุงหยันข้ึนและเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการต"างๆ ท่ีได.รับการอนุมัติให.ดําเนินงานใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการ ประสานและบูรณาการการทํางาน
เก่ียวกับหน"วยงานอ่ืนๆ รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดต"างๆของแผนงาน/ โครงการในแผนการดําเนินงาน 
เพ่ือให.การติดตามและประมวลผลเม่ือสิ้นป�มีความสะดวกมากข้ึน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยัน มุ"งหวัง
ว"าแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปEนประโยชน�ต"อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนํา
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช.เปEนอย"างดี 
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 ๑.๒ วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 
  1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุ"งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา
และ กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส"วนท.องถ่ิน ประจําป�งบประมาณ
นั้น เพ่ือให.แนวทางในการดําเนินงานในป�งบประมาณนั้นขององค�กรปกครองส"วนท.องถ่ิน มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ มากข้ึน ลดความซํ้าซ.อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน"วยงานและจําแนก
รายละเอียด ต"างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 
  ๒. แผนการดําเนินงานจะเปEนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู.บริหารท.องถ่ิน เพ่ือ
ควบคุม การดําเนินงานให.เปEนไปอย"างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการ
ใน พ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส"วนท.องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะ
มี ท่ีมาจาก 
   ๓.๑ งบประมาณรายจ"ายประจําป� งบประมาณรายจ"ายเพ่ิมเติม ขององค�กรปกครอง
ส"วน ท.องถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค�กรปกครองส"วนท.องถ่ินอุดหนุนให.หน"วยงานอ่ืนดําเนินการ) 
   ๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค�กรปกครองส"วนท.องถ่ินท่ีเกิดจากการ
จ"ายขาด เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ"ายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ท.องถ่ิน 
   ๓.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค�กรปกครองส"วนท.องถ่ินดําเนินการเองโดย
ไม"ใช. งบประมาณ (ถ.ามี) 
   ๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน"วยราชการ ส"วนกลาง ส"วนภูมิภาค หรือ 
หน"วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส"วนท.องถ่ิน (สําหรับองค�การบริหารส"วนจังหวัดให. 
รวบรวมข.อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน"วยราชการ ส"วนกลาง ส"วนภูมิภาค หรือหน"วยงานอ่ืนๆ ท่ี 
มีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองค�กรปกครองส"วนท.องถ่ินหรือเปEนโครงการ/กิจกรรมการ 
พัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวต"อเนื่องระหว"างองค�กรปกครองส"วนท.องถ่ิน) โดยให.องค�กรปกครองส"วนท.องถ่ิน 
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําป�ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน"วยงานต"างๆ ท่ีเก่ียวข.อง 
   ๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองค�กรปกครองส"วนท.องถ่ินพิจารณาเห็น
ว"าจะเกิดประโยชน�ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

 ๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว"าด.วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส"วนท.องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕4๘ แก.ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข.อ ๒๖ ได.
กําหนดให. องค�กรปกครองส"วนท.องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังต"อไปนี้ 
  1.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท.องถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการ 
พัฒนาขององค�กรปกครองส"วนท.องถ่ิน หน"วยราชการส"วนกลาง ส"วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน"วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส"วนท.องถ่ิน แล.วจัดทําร"างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท.องถ่ิน 
  ๑.3.๒ คณะกรรมการพัฒนาท.องถ่ินพิจารณาร"างแผนการดําเนินงาน แล.วเสนอให.ผู.บริหาร
ท.องถ่ินประกาศ เปEนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให.ปNดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วันนับแต"วันท่ี 
ประกาศ เพ่ือให.ประชาชนในท.องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และต.องปNดประกาศไว.อย"างน.อย ๓๐ วัน 
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 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล"าว สามารถสรุปข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานได. ๓ ข้ันตอน ดังต"อไปนี้ 
 ข้ันตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมข.อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องค�การบริหาร
ส"วนตําบลกรุงหยัน เก็บรวบรวมข.อมูลโครงการ/ กิจกรรม ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีของ องค�การ
บริหารส"วนตําบลกรุงหยัน ซ่ึงจะประกอบด.วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยันและ 
โครงการ/กิจกรรมของหน"วยงานราชการส"วนกลาง ส"วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน"วยงานอ่ืนๆ ท่ีจะ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยัน 
 ข้ันตอนท่ี ๒ การจัดทําร"างแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา แผนพัฒนา 
องค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยัน จัดทําร"างแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนา ของ
องค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยันและหน"วยงานต"างๆ จะต.องมีความสอดคล.องกับ ยุทธศาสตร�การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาขององค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยันเพ่ือเสนอต"อคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหาร
ส"วนตําบลกรุงหยันและเม่ือคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยันพิจารณาให.ความเห็นชอบ 
แล.ว จึงนําร"างแผนการดําเนินงานเสนอต"อนายกองค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยันเพ่ือพิจารณาให.ความ
เห็นชอบโดยเค.าโครงแผนการดําเนินงานจะแบ"งออกเปEน ๒ ส"วน คือ ส"วนท่ี ๑ บทนํา ประกอบด.วย ๑) บทนํา 
๒) วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน ๓) ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน ๔) ประโยชน�ของแผนการ
ดําเนินงาน ส"วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด.วย ๑) บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
(ผด.01) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับท่ีไม"ได.ดําเนินการ
ตามโครงการการพัฒนาท.องถ่ิน (ผด. ๐2/๑) 
 ข้ันตอนท่ี ๓ การประกาศใช.แผนการดําเนินงาน เม่ือนายกองค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยันให.ความ
เห็นชอบร"างแผนการดําเนินงานแล.ว จึงประกาศใช.แผนการดําเนินงาน โดยให.ปNดประกาศแผนการ ดําเนินงาน
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีประกาศเพ่ือให.ประชาชนในท.องถ่ิน รับทราบโดยท่ัวกัน และต.องปNด ประกาศไว.
อย"างน.อย ๓๐ วัน 

 ๑.๔ ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
 ๑. ทําให.การดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในป�งบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี ประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือให.การใช.จ"ายงบประมาณในแต"ละป�ของหน"วยงานเปEนไปอย"างมีประสิทธิภาพ  
 ๔. ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีต.องจ"ายจริงในแต"ละป�  
 ๕. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกส"วนขององค�การบริหารส"วนตําบลกรุงหยัน 
 6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห�ปLญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการต"างๆตาม 
งบประมาณในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได.อย"างถูกต.อง 
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ส วนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค�ประกอบ ประกอบด.วยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/ กิจกรรม/
งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี้ 

 ๒.๑ บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

  แบบ ผด. 0๑ เปEนแบบบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด.วย ยุทธศาสตร�/แผนงาน จํานวนโครงการท่ี ดําเนินการ คิดเปEน
ร.อยละของโครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปEนร.อยละของงบประมาณท้ังหมด หน"วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต.องลงรายการยุทธศาสตร� แผนงาน 
ให.ครบถ.วนสมบูรณ� ลงรายการของจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ การคิดเปEนร.อยละของโครงการ ท้ังหมด 
จํานวนงบประมาณ และการคิดเปEนร.อยละของงบประมาณท้ังหมด และต.องระบุหน"วยงาน รับผิดชอบและเม่ือ
ลงแต"ละยุทธศาสตร�และแผนงานแล.ว จะต.องรวมผลทุกครั้ง และจะต.องรวมผลในภาพรวม ท้ังหมดด.วย 

  การลงยุทธศาสตร�และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปEนร.อยละของโครงการ
ท้ังหมดและการคิดเปEนร.อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต.องเปEนร.อยละร.อยเสมอ (1๐๐) 

 ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) 

  แบบ ผด.๐๒ เปEนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 ประกอบด.วย ยุทธศาสตร�แต"ละยุทธศาสตร�พร.อมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับท่ี / โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หน"วยงาน รับผิดชอบ
หลัก/ป�งบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของป�หนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกป�หนึ่ง 

 ๒.๓ บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับท่ีไม"ได.ดําเนินการตามโครงการการพัฒนาท.องถ่ิน (ผด. ๐๒/1) 

  แบบ ผด.๐๒/๑ เปEนแบบจํานวนครุภัณฑ�สําหรับท่ีไม"ได.ดําเนินการตามโครงการ การพัฒนา
ท.องถ่ิน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด.วย ประเภทครุภัณฑ� พร.อมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ�/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดําเนินการ/หน"วยงาน รับผิดชอบหลัญ
ป�งบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของป�หนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกป�หนึ่ง 

 



8 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ ยุทธศาสตร�/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปIนร?อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเปIนร?อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน วยงานดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร?างพื้นฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    20 24.69 5,354,500 9.13  

กองช"าง  1.2แผนงานเคหะและชุมชน 7 8.64 3,511,890 5.99 
 1.3แผนงานการพาณิชย� 1 1.23 2,700,000 4.60 

รวม 28 34.57 11,566,390 19.71 
2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 10 12.35 15,473,370 26.37 กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 3 3.70 320,000 0.55 สํานักงานปลัด 
 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห� 1 1.23 80,000 0.14 สํานักงานปลัด 
 2.4 แผนสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 3 3.70 100,000 0.17 สํานักงานปลัด 
 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

7 8.64 1,015,000 1.73 กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 7.41 581,000 0.99 สํานักงานปลัด 
 2.7 แผนงานงบกลาง 3 3.70 13,469,590 22.96  

รวม 39 48.15 31,038,960 52.90  
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด?านเศรษฐกิจ 
  3.1 แผนสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 1 1.23 70,000 0.12 สํานักงานปลัด 

รวม 1 1.23 70,000 0.12 
 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ ยุทธศาสตร�/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปIนร?อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเปIนร?อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน วยงานดําเนินการ 

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด?านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล?อม 
 4.1 แผนงานการเกษตร 1 1.23 150,000 0.26 สํานักงานปลัด 

รวม 1 1.23 150,000 0.26 
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด?านการเสริมสร?างธรรมาภิบาลและการบรหิารองค�กร 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 15 18.52 15,721,410 26.79 สํานักงานปลัด 

รวม 15 18.52 15,721,410 26.79 
6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด?านการส งเสริมและพัฒนาการท องเที่ยว 
 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

3 3.70 130,000 0.22 กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

รวม 3 3.70 130,000 0.22 
รวมทั้งสิ้น 81 100 58,676,760 100  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.01 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 1.ยุทธศาสตร�การพฒันาโครงสร?างพืน้ฐาน 
  1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการก"อสร.างถนน
หินผุสายบ.านนางริ่น-
สํานักสงฆ�ถ้ําแม"หน.า 
หมู"ที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 715 
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

 
 

499,000 
 

หมู"ที่ 1 
ตําบลกรุงหยัน 

กองช"าง 

            

2. โครงการก"อสร.างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สังข�บุญเมือง-บ.านท.าย
ไร"เขต 4 (บริเวณหัว
ถนนลาดยาง-ไซโลเก"า) 
หมู"ที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กรุงหยันกําหนด) 

495,500 
หมู"ที่ 2         

ตําบลกรุงหยัน 

 
 

กองช"าง 

            

3. 
โครงการก"อสร.าง
ถนนลาดยางแบบสาม
ชั้นสายบ.านนายขัน หมู"
ที่ 3 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 260 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กรุงหยัน 
กําหนด) 

494,500 
หมู"ที่ 3          

ตําบลกรุงหยัน 

 
 

กองช"าง 

            

4. โครงการก"อสร.างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ.านซอย 3 –  
สายกลาง หมู"ที่ 4 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 265 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กรุงหยัน
กําหนด) 

498,000 
หมู"ที่ 4 

ตําบลกรุงหยัน 

 
 

กองช"าง 

            

 

แบบ ผด.02 



11 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ หน วยงาน

ดําเนินการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการก"อสร.าง

ถนนลาดยางแบบสาม
ชั้นสายบ.านแปลง 2 หมู"
ที่ 5 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 255 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

498,500 
หมู"ที่ 5  

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

6. โครงการก"อสร.าง
ถนนลาดยางแบบสาม
ชั้นสายบ.านครูเกลื่อม 
(ช"วงที่ 3) หมู"ที่ 6 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 255 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

498,500 
หมู"ที่ 6  

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

7. โครงการบุกเบิกถนน
สายบ.านนายคล.อย ทอง
มา หมู"ที่ 7   

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว  400 
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

200,000 
หมู"ที่ 7          

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

8. โครงการก"อสร.างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ.านนายวิน-บ.านนางริน 
(กม.0+530-0+710) 
หมู"ที่ 8 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 180 
เมตร หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กรุงหยันกําหนด) 

498,500 
หมู"ที่ 8  

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

9. โครงการปรับปรุง
ซ"อมแซมถนนหินผุสาย
เมน สปก. –  
สายบ.านนายบุญธรรม  
หมู"ที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 1,200 
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

74,000 
หมู"ที่ 1  

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

แบบ ผด.02 



12 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน

ดําเนนิการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. 

โครงการปรับปรุง
ซ"อมแซมถนนหินผุสาย
วัดเขาหน.าเหรียง - บ.าน
นายสมศักดิ์ หมู"ที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 950 
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

108,500 
หมู"ที่ 1  

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

11. โครงการปรับปรุง
ซ"อมแซมถนนหินผุสาย
สังข�บุญเมือง - บ.านท.าย
ไร"เขต 4  
หมู"ที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 3,100 
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

108,000 
หมู"ที่ 2 

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

12. โครงการปรับปรุง
ซ"อมแซมถนนหินคลุก
สายบ.านซอย 2 - บ.าน
กรุงหยันใต.  
หมู"ที่ 3 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 2,850 
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

262,500 
หมู"ที่ 3          

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

13. โครงการปรับปรุง
ซ"อมแซมถนนหินผุสาย
บ.านไร"หมวด - สาย
กลางซอย 2  
หมู"ที่ 4 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 2,700 
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

109,000 
หมู"ที่ 4 

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

14. โครงการปรับปรุง
ซ"อมแซมถนนหินผุสาย
บ.านนายโกวิทย� หมู"ที่ 6 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 2,400 
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

109,000 
หมู"ที่ 6 

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

แบบ ผด.02 



13 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน

ดําเนนิการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการปรับปรุง

ซ"อมแซมถนนหินผุสาย
บ.านนางจาง - โรงงาน 
2 คลองสังข� หมู"ที่ 6,7 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 2,000 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

96,000 
หมู"ที่ 6,7  

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

16. โครงการซ"อมแซมผิว
เคฟซีลสายบ.านเขาหลัก 

ขุดรื้อผิวจราจรเดิมขนาด
กว.าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
215 เมตร พร.อมบดทับผิว
จราจรให.แน"น ลงหินคลุก
ซ"อมแซมผิวจราจรที่ชํารุด
พร.อมบดอัดแน"นพร.อมทํา
การปูแอสฟLลติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว.าง 4 
เมตร ยาว 215 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไหล"ทางหิน
คลุกกว.างข.างละ 0.50 
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 
 
 
 

353,500 
หมู"ที่ 7 

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



14 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน

ดําเนนิการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

ซ"อมแซมถนนหินผุสาย
บ.านนายสมคิด - บ.าน
ช"องสําซํา หมู"ที่ 7 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 3,100 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

136,000 
หมู"ที่ 7          

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

18. โครงการปรับปรุง
ซ"อมแซมถนนหินผุสาย
บ.านนางริน  
หมู"ที่ 8 

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 1,300 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต. กรุงหยัน
กําหนด) 

75,000 
หมู"ที่ 8  

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

19. โครงการปรับปรุง
ซ"อมแซมถนนหินผุสาย
บ.านพรุเตียวเชื่อมสาย
สันเขื่อน หมู"ที่ 8   

ขนาดผิวจราจรกว.าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 1,800 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.  กรุงหยัน
กําหนด) 

92,500 
หมู"ที่ 8 

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

20. โครงการปรับปรุง
ซ"อมแซมถนนหินผุสาย
บ.านนายบุญธรรม หมู"ที่ 
1 

ขนาดผิวจราจรกว.าง  4 
เมตร ระยะทางยาว 2,200 
เมตร(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.  กรุงหยัน
กําหนด) 

118,000 
หมู"ที่ 1 

ตําบลกรุงหยัน 
กองช"าง 

            

 
 

 

แบบ ผด.02 



15 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร?างพื้นฐาน 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. ติดตั้งระบบไฟฟaาแสง
สว"างสาธารณะตาม
พื้นที่จุดเสี่ยง 

ค"าติดตั้งระบบไฟฟaาแสง
สว"างสาธารณะตามพื้นที่จุด
เสี่ยงในตําบลกรุงหยัน 

 
 

120,000 
 

พื้นที่ 
ตําบลกรุงหยัน 

กองช"าง 

            

2. ปรับปรุงไฟฟaาแสงสว"าง
สาธารณะ 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายในการ
ปรับปรุงไฟฟaาแสงสว"าง
สาธารณะ 

8๐,๐๐๐   
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 

 
 

กองช"าง 

            

3. ปรับปรุงระบบ 
ระบายน้ํา 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายในการ
ค"าปรับปรุงซ"อมแซมและขุด
ลอกคูระบายน้ําสาธารณะ 
ฯลฯ 

2๐๐,๐๐๐ 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 

 
 

กองช"าง 

            

4. ปรับปรุงบ"อทิ้งขยะและ
ค"าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก"อสร.าง 

เพื่อจ"ายเปEนค"าปรับปรุงบ"อ
ทิ้งขยะและค"าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก"อสร.าง 

20๐,๐๐๐   
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 

 
 

กองช"าง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



16 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 
1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร?างพื้นฐาน 
  1.3 แผนงานการพาณิชย� 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. บํารุงรักษาและปรับปรุง
ซ"อมแซมระบบประปา
ให.ใช.งานได.ตามปกติ 

ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ซ"อมแซมระบบประปาให.ใช.
งานได.ตามปกติ 

 
 

300,000 
 

พื้นที่ 
ตําบลกรุงหยัน 

กองช"าง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



17 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการต"อเติมอาคาร 
ศพด.บ.านบ"อปลา  
หมู"ที่ 8 

ขนาดความกว.าง 3 เมตร 
ยาว 15 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบบแปลนที่ อบต.
กรุงหยันกําหนด)           

79,500 อบต.กรุงหยัน 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2. ค"าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงอาคารศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.กรุงหยัน   

เพื่อจ"ายเปEนค"าบํารุงรักษา
และปรับปรุงอาคารศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.กรุงหยัน 100,000 อบต.กรุงหยัน 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3. โครงการสนับสนุน
ค"าใช.จ"ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการสนับสนุนค"าใช.จ"าย
การบริหารสถานศึกษา 

1,643,400 อบต.กรุงหยัน 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

4. โครงการวันเด็กแห"งชาติ 
ประจําป� พ.ศ.๒๕62 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการวันเด็กแห"งชาติ 
ประจําป� พ.ศ.๒๕62 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.กรุงหยัน 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 

 
 
 

แบบ ผด.02 



18 

 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
                      2.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการปaองกันและ
ควบคุมโรคไข.เลือดออ
อกประจําป�บประมาณ 
พ.ศ.2562 
 

เพื่อเปEนค"าใช.จ"ายในการ
พัฒนาครูผู.ดูแลเด็ก/ผู.ดูแล
เด็กของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 2๐๐,๐๐๐  

พื้นที่ตําบลกรุง
หยัน 

สํานักงานปลัด 

            

2. โครงการสัตว�ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ.า 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการสัตว�ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ.า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ.า     ลูกเธอ 
เจ.าฟaาจุฬาภรณวลัยลักษณ� 
อัครราชกุมารี ประจําป�
งบประมาณ  พ.ศ.2562 
 

80,๐๐๐  
พื้นที่ตําบลกรุง

หยัน 
สํานักงานปลัด 

            

3. 
โครงการบริหารจัดการ
ขยะ ประจําป�
งบประมาณ  
พ.ศ.2562 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการบริหารจัดการขยะ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
2562 

30,000 
พื้นที่ตําบลกรุง

หยัน 
สํานักงานปลัด 

            

 
 

แบบ ผด.02 



19 

 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช                    

 2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห� 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู.ด.อยโอกาสและ
ครอบครัวผู.มีรายได.น.อย 
ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.2562  
      

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู.ด.อยโอกาสและครอบครัวผู.
มีรายได.น.อย ประจําป�
งบประมาณ  
พ.ศ.2562  
 

50,000 อบต.กรุงหยัน สํานักงานปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



20 

 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
                     2.4 แผนงานสร?างความเข?มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการปฏิบัติธรรม
ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕62 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการปฏิบัติธรรม
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
๒๕62 

5๐,๐๐๐ อบต.กรุงหยัน สํานักงานปลัด 

            

2. โครงการปaองกันและ
แก.ไขปLญหายาเสพติด
ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕62  
 
      

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการปaองกันและแก.ไข
ปLญหายาเสพติดประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62  
 
       

5๐,๐๐๐ อบต.กรุงหยัน สํานักงานปลัด 

            

3. โครงการอบรมให.
ความรู.เกี่ยวกับโรคเอดส�
และเพศศึกษา ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.๒๕
62  
 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการอบรมให.ความรู.
เกี่ยวกับโรคเอดส�และ
เพศศึกษา ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62  
 

20,000 อบต.กรุงหยัน สํานักงานปลัด 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



21 

 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการแข"งขันกีฬา
ต.านภัยยาเสพติด
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน (กรุงหยัน
เกมส� ครั้งที่ 22) 
ประจําป� พ.ศ.๒๕62 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการแข"งขันกีฬาต.านภัย
ยาเสพติดนักเรียน เยาวชน
และประชาชน (กรุงหยัน
เกมส� ครั้งที่ 22) ประจําป� 
พ.ศ.๒๕62 

47๐,๐๐๐ 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

2. การจัดส"งนักกีฬา นัก
กรีฑา เข.าร"วมการ
แข"งขันในระดับต"างๆ 
ประจําป� พ.ศ.๒๕62 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายในการ
จัดส"งนักกีฬา นักกรีฑา เข.า
ร"วมการแข"งขันในระดับ
ต"างๆ ประจําป� พ.ศ.๒๕62 

230,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3. โครงการประเพณี 
ลอยกระทง ประจําป�
งบประมาณ   
พ.ศ.๒๕62  
 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการประเพณี 
ลอยกระทง ประจําป�
งบประมาณ   
พ.ศ.๒๕62  
 

6๐,๐๐๐ 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 

 
 

แบบ ผด.02 



22 

 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการส"งเสริม
ประเพณีชักพระ
ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕62 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการส"งเสริมประเพณีชัก
พระประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕62 

40,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

5. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุ"งใหญ"
เพื่อเปEนค"าใช.จ"ายตาม
โครงการประเพณี
มาฆบูชาแห"ผ.าขึ้นธาตุ    
อําเภอทุ"งใหญ" ประจําป� 
พ.ศ.๒๕62  
 

เพื่อเปEนค"าใช.จ"ายตาม
โครงการประเพณีมาฆบูชา
แห"ผ.าขึ้นธาตุ อําเภอ 
ทุ"งใหญ" ประจําป� พ.ศ.๒๕
62  
 

๕,๐๐๐ 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

6. อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุ"งใหญ" 
ตามโครงการ 
ส"งหมรับและรถ        
หมรับเข.าร"วมประกวด   
ในงานประเพณีเทศกาล
เดือนสิบ อําเภอทุ"งใหญ" 
ประจําป�  
พ.ศ.๒๕62  
 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายตาม
โครงการส"งหมรับและรถหม
รับเข.าร"วมประกวดในงาน
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 
อําเภอทุ"งใหญ" ประจําป�  
พ.ศ.๒๕62  
 

5,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

 

แบบ ผด.02 



23 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

   
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. อุดหนุนที่ทําการอําเภอ
ทุ"งใหญ"       
ตามโครงการส"งเสริม
ประเพณีลากพระ และ
กาชาดอําเภอทุ"งใหญ" 
ประจําป�  
พ.ศ.๒๕62  
 

อุดหนุนที่ทําการอําเภอทุ"ง
ใหญ"เพื่อเปEนค"าใช.จ"าย     
ตามโครงการส"งเสริม
ประเพณีลากพระ และ
กาชาดอําเภอทุ"งใหญ" 
ประจําป� พ.ศ.๒๕62  
 

๒๐,๐๐๐ 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



24 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย�บริการประชาชน
ในช"วงเทศกาล 

เพื่อเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการจัดตั้งศูนย�บริการ
ประชาชนในช"วงเทศกาล 

70,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

2. โครงการรณรงค�ขับขี่
ปลอดภัยท.องถนน 

โครงการรณรงค�ขับขี่
ปลอดภัยท.องถนน 

10,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

3. โครงการฝeกอบรม  
อปพร.ประจําป�
งบประมาณ  
พ.ศ.2562 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการฝeกอบรม อปพร.
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
2562 

300,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

4. โครงการฝeกอบรมการ
ระงับอัคคีภัยในพื้นที่
ตําบลกรุงหยัน ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.
2562    

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการฝeกอบรมการระงับ
อัคคีภัยในพื้นที่ตําบลกรุง
หยัน ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.2562    

30,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



25 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด?านเศรษฐกจิ 
  3.1 แผนงานสร?างความเข?มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. 

โครงการส"งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในตําบล 
กรุงหยัน ประจําป�
งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕62  
  
      

จัดโครงการปฏิบัติธรรม
สําหรับประชาชนและ
พนักงานสมาชิกอบต. และ
คณะผู.บริหาร 

70,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



26 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด?านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  4.1 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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.  โครงการส"งเสริม
อนุรักษ�ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล.อมประจําป�
งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕62  
 

เพื่อเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการส"งเสริมอนุรักษ�
ธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม
ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕62  
 

40,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



27 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด?านการเสริมสร?างธรรมาภิบาลและการบริหารองค�กร 
  4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผู.บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน 
ฯลฯ 

เพื่อเปEนค"าใช.จ"ายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู.บริหารสมาชิกสภา 
พนักงาน ฯลฯ 

400,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

 
2. 

โครงการอบรมให.ความรู.
ทางกฎหมาย 

เพื่อเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการอบรมให.ความรู.ทาง
กฎหมาย 

30,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

 
3. 

ค"าใช.จ"ายตาม
แผนปฏิบัติการปaองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต เช"น ส"งเสริม
ประชาชนรับรู.คู"มือตาม 
พรบ.การอํานวยความ
สะดวก ฯลฯ 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายตาม
แผนปฏิบัติการปaองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เช"น 
ส"งเสริมประชาชนรับรู.คู"มือ
ตาม พรบ.การอํานวยความ
สะดวก ฯลฯ 

50,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

4. โครงการเสริมสร.าง
ความรู.เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย และการ
มีส"วนร"วมของ
ประชาชน  

 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการเสริมสร.างความรู.
เกี่ยวกับประชาธิปไตย     
และการมีส"วนร"วมของ
ประชาชน  

 

50,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

 
 

แบบ ผด.02 



28 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด?านการเสริมสร?างธรรมาภิบาลและการบริหารองค�กร 
  4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. ค"าใช.จ"ายในการจัดงาน
หรือจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติ     และ
พิธีการต"างๆ เช"น วันปNย
มหาราช วันแม"แห"งชาติ 
เปEนต.น 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายในการ
จัดงานหรือจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติ และพิธีการ
ต"างๆ เช"น วันปNยมหาราช 
วันแม"แห"งชาติ เปEนต.น 

50,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

6. 
จัดทําปฏิทินและ
วารสารประชาสัมพันธ�
ผลการดําเนินงานของ 
อบต. 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายในการ
จัดทําปฏิทินและวารสาร
ประชาสัมพันธ�ผลการ
ดําเนินงานของ อบต. 

170,000 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

7. โครงการต"อเติมอาคาร
สํานักงาน อบต. 

โครงการต"อเติมอาคา
สํานักงาน อบต.ขนาดความ
กว.าง 3.2 เมตร ยาว 7.5 
เมตร    (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กรุงหยัน
กําหนด) 

158,000 อบต.กรุงหยัน สํานักงานปลัด 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 



29 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด?านการส งเสริมและพัฒนาการท องเที่ยว 
  6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่ หน วยงาน
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. 

โครงการประชาสัมพันธ�
แหล"งท"องเที่ยวประจําป�
งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕62 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการประชาสัมพันธ�
แหล"งท"องเที่ยวประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

30,000 

 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

2. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน�แหล"งท"องเที่ยว
ทะเลสองห.องหมู"ที่ 6 
ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕62 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"ายใน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน�
แหล"งท"องเที่ยวทะเลสอง
ห.องหมู"ที่ 6 ประจําป�
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 

50,000 

 
พื้นที่ 

ตําบลกรุงหยัน สํานักงานปลัด 

            

3. โครงการปรับปรุง
โบราณสถานเขาถ้ํา
เพดาน  หมู"ที่ 7 (ถ้ํา
กระดูกไดโนเสาร�) 
ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕62 

เพื่อจ"ายเปEนค"าใช.จ"าย
โครงการปรับปรุง
โบราณสถานเขาถ้ําเพดาน  
หมู"ที่ 7 (ถ้ํากระดูก
ไดโนเสาร�) ประจําป�
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 

50,000 

 
 

พื้นที่ 
ตําบลกรุงหยัน 

สํานักงานปลัด 

            

  

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



30 

 

 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

1. ประเภทครุภัณฑ�ก อสร?าง 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. เครื่องเลื่อยโซ"ยนต�
เครื่องยนต�เบนซิน 
5.3 แรงม.า 
 

ค"าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ"ยนต�
เครื่องยนต�เบนซิน 5.3 แรงม.า  
จํานวน 1 เครื่อง  

37,000 
อบต. 

กรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

แบบ ผด.02/1 



31 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
2. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวนมีระบบกรอง
ฟอกอากาศขนาด 
18,000 BTU 

เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวนมีระบบกรองฟอก
อากาศขนาด 18,000 
BTUและฉลากประหยัดไฟ
เบอร� 5ต.องเปEน
เครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน"วยส"งความเย็นและ
หน"วยระบบ ระบายความ
ร.อนจากโรงงานเดียวกัน มี
ระบบฟอกอากาศสามารถ
ดักจับอนุภาคฝุjนละออง 
และสามารถถอดล.างทํา
ความสะอาดได.  มี
ความหน"วงเวลาการ
ทํางานของคอมเพรสเซอร� 
การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส"วน 
 

28,600 อบต.กรุงหยัน สํานักงานปลัด 

            

แบบ ผด.02/1 



32 

 

 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

2. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. ตู.เหล็กแบบ 2 บาน ตู.เหล็กแบบ2บาน มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

ต.อง  มีมือจับชนิดบิด  
มีแผ"นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ�อุตสาหกรรม 
(มอก.) จํานวน 2 ตู. 
ตู.ละ 5,500 บาท   
 
 

11,000 อบต.กรุงหยัน สํานักงานปลัด 

            

3. เครื่องดูดฝุjนขนาด 15 
ลิตร 

เครื่องดูดฝุjนขนาด 15 
ลิตรตั้งตามราคา
ท.องตลาดโดยมี
คุณลักษณะขั้นพื้นฐาน 
สามารถดูดฝุjนและน้ํา เปEน
ราคาพร.อมอุปกรณ� 
 
 

13,000 อบต.กรุงหยัน สํานักงานปลัด 

            

แบบ ผด.02/1 



33 

 

 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

2. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน 
2.2 แผนงานการศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. โตkะทํางานสาํหรับ
พนักงานและครูของ 
ศพด.ในสังกัด อบต. 
 

ค"าจัดซื้อโตkะทํางานสําหรับพนักงาน
และครูของ ศพด.ในสังกัด อบต. 
จํานวน 12 ตัว ตัวละ 4,800 บาท 

57,600 
อบต. 

กรุงหยัน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

2. เก.าอี้สําหรับครูของ 
ศพด.ในสังกัด อบต.  

ค"าจัดซื้อเก.าอี้สําหรับครูของ ศพด.
ในสังกัด อบต.จํานวน 16 ตัว ตัวละ 
1,800 บาท 
 

30,600 
อบต. 

กรุงหยัน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
3. ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร  
 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
           แผนงานการศึกษา 

 
 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. เครื่องเสยีงสําหรับติด
รถประชาสัมพันธ� 

เครื่องเสยีงสําหรับติดรถ
ประชาสมัพันธ� 
ตั้งตามราคาท.องตลาด 
 

35,000 อบต.กรุงหยัน สํานักงานปลัด 

            

2. เครื่องบันทึกเสียง 
 

เครื่องบันทึกเสียงมี
คุณลักษณะขั้นพื้นฐาน
จะต.องมีระบบตัดเสยีง
รบกวน เชื่อมต"อ
คอมพิวเตอร�ได. มลีําโพง
ในตัวเครื่อง 
 

4,900 อบต.กรุงหยัน สํานักงานปลัด 

            

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. โทรทัศน� LED TV และ
อุปกรณ�พ"วงพร.อมตดิตั้ง 

ค"าจัดซื้อโทรทัศน� LED TV 
และอุปกรณ�พ"วงพร.อม
ติดตั้ง 

40,000 อบต.กรุงหยัน 
กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

            

แบบ ผด.02/1 



35 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
3. ประเภทครุภัณฑ�งานบ?านงานครัว 

แผนงานบริหารทั่วไป 

  
 

 

 

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง มีคุณสมบัติ มีแรงดันน้ํา
สูงสุด 130 บาร� มีปpนฉีด
น้ํา แบบสั้น-ยาว แปรงฉีด
ทําความสะอาด คู"มือการ
ใช.งาน ใบรับประกัน  
 

5,990 อบต.กรุงหยัน สํานักงานปลัด 

            

2. ค"าติดตั้งผ.าม"านพร.อม
อุปกรณ� 

ค"าติดตั้งผ.าม"านพร.อม
อุปกรณ� 

100,000 อบต.กรุงหยัน สํานักงานปลัด 
            

แบบ ผด.02/1 



36 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
    5. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. เครื่องคอมพิวเตอร�
โน.ตบุkก สําหรับงาน
ประมวลผล 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี-้ มีหน"วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม"น.อยกว"า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน"วย โดยมีคุณลักษณะอย"างใดอย"าง
หนึ่ง หรือดีกว"า  
- มีหน"วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว"า ขนาดไม"น.อยกว"า 8 GB 
 - มีหน"วยจัดเก็บข.อมูล (Hard Drive) ขนาด
ความจุไม"น.อยกว"า 1 TB หรือ ชนิด หรอื  ชนิด 
Solid State Disk ขนาดความจุไม"น.อยกว"า 
120 GB จํานวน 1 หน"วย- มีจอภาพที่รองรับ
ความละเอียดไม"น.อยกว"า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม"น.อยกว"า   12 นิ้ว  - มีDVD-RW 
หรือดีกว"า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรอื 
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน"วย  
- มีช"องเชื่อมต"อระบบเครือข"าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว"า จํานวนไม"น.อยกว"า 1 ช"อง 
 - มีช"องเชื่อมต"อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว"า ไม"น.อยกว"า 3 ช"อง  
- มีช"องเชื่อมต"อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวน
ไม"น.อยกว"า 1 ช"อง- สามารถใช.งานได.ไม"น.อย
กว"า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g ,n, ac) และ 
Bluetooth 
 

21,000 
อบต. 

กรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
5. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. เครื่องพิมพ�แบบฉีด
หมึกพร.อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ� (Ink 
Tank Printer) 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
 -เปEนเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร.อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ� (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู.ผลิต 
 -มีความละเอียดในการพิมพ�ไม"น.อย
กว"า 1,200×1,200 dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพ�ร"างขาวดาํ
สําหรับกระดาษ A4 ไม"น.อยกว"า 20 
หน.าต"อนาที (ppm) หรือ 10.2 
ภาพต"อนาที (ipm) 
 -มีความเร็วในการพิมพ�ร"างสไีม"น.อย
กว"า 10 หน.าต"อนาที (ppm) หรอื 
4.5 ภาพต"อนาที (ipm) 
 -มีช"องเชื่อมต"อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว"า จํานวนไม"น.อย
กว"า 1 ช"อง 
-มีถาดใส"กระดาษไม"น.อยกว"า 50 
แผ"น 
 -สามารถใช.ได.กับ A4 , Letter , 
legal และ Custom 
 

8,600 
อบต. 

กรุงหยัน 
สํานักงานปลัด 

            

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 5. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
       5.2 แผนงานการศึกษา 

  

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. เครื่องคอมพิวเตอร�
โน.ตบุkก สําหรับงาน
สํานักงาน  

มีคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน"วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม"น.อยกว"า 
2แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน"วย โดยมี
คุณลักษณะอย"างใดอย"างหนึ่ง หรือดีกว"า  
- มีหน"วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว"า ขนาดไม"น.อยกว"า 4 GB- มีหน"วย
จัดเก็บข.อมลู (Hard Drive) ขนาดความจุไม"
น.อยกว"า 1 TB หรือ ชนดิ Solid State  
Driveขนาดความจุไม"น.อยกว"า 120 GB 
จํานวน 1 หน"วย- มีจอภาพทีร่องรับความ
ละเอียดไม"น.อยกว"า 1,366x768 Pixel และ
มีขนาดไม"น.อยกว"า 12 นิ้ว- มี DVD-RW หรือ
ดีกว"า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน"วย - มี
ช"องเชื่อมต"อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว"าไม"น.อยกว"า 3 ช"อง- มีช"องเชื่อมต"อ
แบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม"น.อยกว"า 1 
ช"อง- มีช"องเชื่อมต"อระบบเครอืข"าย(Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว"า จํานวนไม"น.อยกว"า 1 ช"อง 

 
 

16,000 
อบต. 

กรุงหยัน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

             

แบบ ผด.02/1 



39 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
5. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
 5.2 แผนงานการศึกษา 
ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. เครื่องคอมพิวเตอร�

สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 
1 * (จอขนาดไม"
น.อยกว"า 19 นิ้ว) 

เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอขนาดไม"น.อยกว"า 19 นิ้ว)             
จํานวน 2 เครื่อง เครือ่งละ 22,000 บาท   
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน"วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม"น.อยกว"า 
4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน"วย มี
หน"วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม"น.อยกว"า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬกิาพื้นฐานไม"น.อยกว"า 3.0 GHz  
- มีหน"วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย"างใดอย"างหนึ่ง หรือดีกว"า  
- มีหน"วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว"า มขีนาดไม"น.อยกว"า 4 GB  
- มีหน"วยจดัเก็บข.อมลู (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือ ดีกว"า ขนาดความจุไม"น.อยกว"า 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม"น.อยกว"า 120 GB จํานวน 1 หน"วย 
- มDีVD-RW หรือดีกว"า จํานวน 1 หน"วย 
- มีช"องเชื่อมต"อระบบเครือข"าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว"าจํานวนไม"น.อยกว"า 1 ช"อง 
- มีช"องเชื่อมต"อ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกว"า ไม"น.อยกว"า 3 ช"อง 
- มีแปaนพิมพ�และเมาส� 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว"า มCีontrast 
Ratio ไม"น.อยกว"า 600 : 1 และมขีนาดไม"
น.อยกว"า 19 นิ้วจํานวน 1 หน"วย 

44,000 
อบต. 

กรุงหยัน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

             

แบบ ผด.02/1 



40 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
5. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
 5.2 แผนงานการศึกษา 

 

 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. เครื่องพิมพ�แบบฉีด
หมึกพร.อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ� (Ink 
Tank Printer) 

เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร.อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ� (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง 
เครื่องละ 4,300 บาทมีคุณลักษณะขั้น
พื้นฐาน ดังนี ้
- เปEนเครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร.อมติดตั้งถงั
หมึกพิมพ�(Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู.ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ�ไม"น.อยกว"า 
1,200x1,200 dpi 
- มีความเรว็ในการพิมพ�ร"างขาวดําไม"น.อยกว"า 
20หน.าต"อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต"อนาที
(ipm) 
- มีความเรว็ในการพิมพ�ร"างสีไม"น.อยกว"า 10
หน.าต"อนาที(ppm) หรือ 4.5 ภาพต"อนาที
(ipm) 
- มีช"องเชื่อมต"อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว"า จํานวนไม"น.อยกว"า 1 ช"อง 
- มีถาดใส"กระดาษได.ไม"น.อยกว"า 50 แผ"น 
- สามารถใช.ได.กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom 

 
 

12,900 
อบต. 

กรุงหยัน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

             

แบบ ผด.02/1 



41 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
5. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
 5.2 แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. เครื่องสํารองไฟฟaา 
ขนาด 800 VA 

เครื่องสํารองไฟฟaา ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่องมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 
- มีกําลังไฟฟaาด.านนอกไม"น.อยกว"า 
800 VA (480 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟaาได.ไม"น.อยกว"า 
15 นาที 
 

5,000 
อบต. 

กรุงหยัน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

             

แบบ ผด.02/1 



42 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

5. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

. 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. เครื่องคอมพิวเตอร�
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 
1 * (จอขนาดไม"
น.อยกว"า 19 นิ้ว) 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีหน"วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม"น.อยกว"า 
4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน"วย มี
หน"วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม"น.อยกว"า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬกิา
พื้นฐานไม"น.อยกว"า 3.0 GHz 
-มีหน"วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย"างใดอย"างหนึ่ง หรือดีกว"า -มี
หน"วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว"า มีขนาดไม"น.อยกว"า 4 GB 
-มีหน"วยจัดเก็บข.อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือ ดีกว"า ขนาดความจุไม"น.อยกว"า 1 
TBหรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุ
ไม"น.อยกว"า 120 GB จํานวน 1 หน"วย 
-มDีVD-RW หรือดีกว"า จํานวน 1 หน"วย 
-มีช"องเชื่อมต"อระบบเครอืข"าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว"าจํานวนไม"น.อยกว"า 1 ช"อง 
-มีช"องเชื่อมต"อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว"า ไม"น.อยกว"า 3 ช"อง 
-มีแปaนพิมพ�และเมาส� 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว"า มCีontrast 
Ratio ไม"น.อยกว"า 600 : 1 และมขีนาดไม"
น.อยกว"า 19 นิ้วจํานวน 1 หน"วย 

22,000 
อบต. 

กรุงหยัน 
กองช"าง 

             

แบบ ผด.02/1 



43 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
5. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. เครื่องพิมพ�แบบฉีด
หมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 

มีคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
-ใช.เทคโนโลยีแบบพ"นหมึก (Inkjet)                  
-มีความละเอียดในการพิมพ�ไม"น.อย
กว"า 1,200x1,200dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ�ร"างขาวดํา
สําหรับกระดาษขนาด A4 ไม"น.อย
กว"า 30 หน.าต"อนาที(ppm) หรือ 
10.2 ภาพต"อนาที(ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ�ร"างสสีeหรบั
กระดาษขนาด A4 ไม"น.อย 17 หน.า
ต"อนาที(ppm) หรือ 
 -มีช"องเชื่อมต"อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว"าจํานวนไม"น.อย
กว"า 1 ช"อง 
-มีถาดใส"กระดาษได.ไม"น.อยกว"า 
100 แผ"น 
-สามารถใช.ได.กับ A3, A4, Letter, 
Legal และ Custom 

7,100 
อบต. 

กรุงหยัน 
กองช"าง 

             

แบบ ผด.02/1 



44 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
6. ประเภทครุภัณฑ�พาหนะและขนส ง 
 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. รถจักรยานยนต�
ขนาด 150 ซีซ ี

รถจักรยานยนต�ขนาด 150 ซีซี 
จํานวน 1 คัน  
มีคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
-กรณีขนาดต่ํากว"า ซีซี ที่กําหนดไม"
เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว"า ซีซี ที่
กําหนดไม"เกิน 5 ซีซี                
เปEนจักรยานยนต�ตามขนาดซีซี ที่
กําหนดไว. 
-ราคาที่กําหนดไม"รวมอุปกรณ�และ
ค"าจดทะเบียน 
-การจัดซื้อรถจักรยานยนต� ให.มี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ�อุตสาหกรรม 
 

82,000 
อบต. 

กรุงหยัน 
กองช"าง 

             

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑ�ที่ไม ได?ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท?องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

องค�การบริหารส วนตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ งใหญ  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
7. ประเภทครุภัณฑ�อื่นๆ 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. จัดจ.างทําแผงไฟ
จราจร 
 

ค"าจัดจ.างทําแผงไฟจราจร จํานวน  
4 แผง 37,000 

อบต. 
กรุงหยัน 

สํานักงานปลัด 
            

แบบ ผด.02/1 
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