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แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 

เพิ่มเติม  ฉบับที่  1 

  

 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
อ าเภอเดิมบางนางบวช    จังหวัดสุพรรณบุร ี



 

 

สารบัญ 

  เรื่อง           หน้า 

   ส่วนที่  1  บทน า          1 

   ส่วนที่  2  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  (แบบ ผด. 01)  3 
     - บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น (แบบ ผด.02)       5 

   ส่วนที่  3  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์  (แบบ  ผด. 02/1)                 12 

   ส่วนที่  4  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการ             21 
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ. ศ.  2561     ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน  นั้น   ส าหรับแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    
เพ่ิมเติม  ฉบับที่  1   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได้จัดท าขึ้นนี้ก็เพ่ือแสดงถึง   รายละเอียด   แผนงาน /  
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
2565  ซึ่งจะเป็นผลท าให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากขึ้น   เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้ง  ยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และการประเมินผลอีกด้วย  ซึ่งเมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งจะ 
พบว่า  แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ  (Action 
Plan)    ที่ต้องด าเนินการจัดท าหลังจากท่ีได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว    และส าหรับ 
เนื้อหาของแผนการด าเนินงานต้องเป็นการระบุถึง โครงการ  หรือกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ต้องมีการระบุถึงรายละเอียดของโครงการ  ทั้งเป้าหมาย  งบประมาณ  พ้ืนที่ด าเนินการ  หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  และระยะเวลาในการด าเนินการ   ซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี   มีความสะดวกและ 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยทั้งนี้  แผนงาน/โครงการ  ทุกโครงการได้ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล   แล้ว 
 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ. ศ.  2565  เพ่ิมเติม 
      ฉบับที่  1 

1.1   เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ  แผนงาน / โครงการพัฒนา   และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 

 1.2   เพ่ือเป็นเอกสารที่ระบุถึงแผนการด าเนินงาน / โครงการทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  2565     
 1.3   เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีความชัดเจนในการด าเนินงานมากขึ้น   

1.4   เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ     มีการประสาน     และบูรณาการท างานกับหน่วยงาน  และจ าแนก- 
        รายละเอียดต่าง ๆ   ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
        เพ่ิมเติม  ฉบับที่  1 

 1.5   เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ในการควบคุม 
        การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

 1.6   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565  มีความสะดวกรวดเร็ว   สามารถ 
         ตรวจสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น 
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 2. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3 
 /ว 6732  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2562  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 เพ่ิมเติม  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1    ส านัก / กอง  ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารท้องถิ่น / สภาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน/ 

โครงการพัฒนา    ที่ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม  เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่  2   ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม   แล้วประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
 เพ่ิมเติม    ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน    นับแต่วันที่ประกาศ    เพื่อให้ประชาชนใน 

ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

 3. ประโยชนข์องแผนการด าเนินงาน 
 3.1   แสดงถึงความชัดเจนในการท ายุทธศาสตร์และการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   ว่าในแต่ละปีงบประมาณมี 
         โครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้าง  ที่จะด าเนินการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2   แสดงความสอดคล้องและชัดเจนกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3.3   มีความสะดวกในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 
 3.4   การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน / โครงการประจ าปี  มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 
 3.5   มีความชัดเจนในการด าเนินงานมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ   

3.6   เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ในการควบคุม 
        การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  2 

                                   แบบ ผด. 01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
    ระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

8 

 
 

57.14 

 
 

2,450,000 

 
 

61.19 

 
 
กองช่าง 

                                                               รวม 8 57.14 2,450,000 61.19  

2. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          2.2  แผนงานสาธารณสุข 

 
 

1 
2 

 
 

7.14 
14.29 

 
 

494,000 
9,900 

 
 

12.34 
0.25 

 
 
ส านักปลัด  
กองการศึกษาฯ 

                                                               รวม 3 21.43 503,900 12.59  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

3. ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา 
    ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
          3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

1 

 
 

7.14 

 
 

495,000 

 
 

12.36 

 
 
กองการศึกษาฯ 

                                                               รวม 1 7.14 495,000 12.36  

6. ยุทธศาสตร์การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร 
    และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
          6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

2 

 
 

14.29 

 
 

555,000 

 
 

13.86 

 
 
กองช่าง 

                                                               รวม 2 14.29 555,000 13.86  

                                                        รวมทั้งสิ้น 14 100 4,003,900 100  
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                          แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  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 โครงการปรับปรุงถนน 
ลูกรัง หมู่ที ่1  
บ้านเขาคีรี 
 

กว้าง 3.00 - 4.00 ม. 
ยาว 1,047 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พร้อมบดทับแน่น   
ตามท่ีแบบก าหนด 

387,000 เริ่มจากบริเวณ
ถนนลูกรังเลียบ
คลองชลประทาน
ถึงบริเวณบ้านนาง
วรรณี ขอสินกลาง 

กองช่าง 
 
 

            

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  5  ล าดับที่  1  ผ่านประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
  2 โครงการก่อสร้างหอ

กระจายข่าว  อบต. 
หัวเขา หมู่ที่ 2  
บ้านหัวเขา 
 

ขนาดหอกระจายข่าว 
กว้าง 1.20 เมตร  
ยาว 1.80 เมตร  
สูงรวมกันไม่น้อยกว่า 
5.00 เมตร   
พร้อมระบบขยายเสียง  
ตามท่ีแบบก าหนด 

250,000 บริเวณเขาน้ าโล้ง 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 

กองช่าง             

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  5  ล าดับที่  2  ผ่านประชุมสภา อบต. หัวเขา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
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  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  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 โครงการติดตั้งปั๊มน้ า
ซับเมิร์สบ่อบาดาล 
อบต.หัวเขา  หมู่ที่ 2 
บ้านหัวเขา   
 

ติดตั้งปั๊มซับเมิร์ส ขนาด
ใบพัด 3 แรง  3 เฟส  
220 V พร้อมท่อดูดน้ า
และระบบไฟฟ้า  
จ านวน 1 บ่อ  
ตามท่ีแบบก าหนด 

65,000 บริเวณบ่อบาดาล 
หลังที่ท าการ อบต.
หัวเขา 

กองช่าง             

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  6  ล าดับที่  3  ผ่านประชุมสภา อบต. หัวเขา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
 4 โครงการก่อสร้างถนน 

ค.ส.ล. หมู่ที่ 5  
บ้านน้ าพุ 
 

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว  80  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

180,000 เริ่มจากบริเวณ
บ้านนายรัฐไชย์ 
ทองธนะวิวัฒน์ 
ถึงบริเวณบ้านนาย
ประเสริฐ สังข์งาม 

กองช่าง             

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  6  ล าดับที่  4  ผ่านประชุมสภา อบต. หัวเขา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
 5 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 

กว้าง  0.30 เมตร 
ลึก  0.50  เมตร 
ยาว  72  เมตร 
พร้อมฝาปิด – เปิด 
ตามท่ีแบบก าหนด 

462,000 เริ่มจากรางระบาย
น้ าเดิมบริเวณหน้า
วัดน้ าพ ุถึงบริเวณ
คลองทิ้งน้ า คลอง
มะขามเฒ่า-อู่ทอง 

กองช่าง             

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  6  ล าดับที่  5  ผ่านประชุมสภา อบต. หัวเขา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
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  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 

กว้าง  0.30 เมตร 
ลึก  0.50  เมตร 
ยาว  80  เมตร 
พร้อมฝาปิด – เปิด 
ตามท่ีแบบก าหนด 

491,000 เริ่มจากรางระบาย
น้ าเดิมบริเวณบ้าน
นางเนียด  ปานคีรี 
ถึงบริเวณบ้านนาย
ส าเนา  พุดซ้อน 

กองช่าง             

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  6  ล าดับที่  6  ผ่านประชุมสภา อบต. หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
  7 โครงการปรับปรุงถนน 

ลูกรัง  หมู่ที่ 6  
บ้านเขาคีรี 
 

กว้าง 2.50 - 3.00 ม. 
ยาว 1,600 เมตร  
หนา 0.12 เมตร  
พร้อมบดทับแน่น   
ตามท่ีแบบก าหนด 

357,000 เริ่มจากถนน- 
ลาดยาง 3350 
บริเวณบ้านนาย
พิศาล  อินทรชิต 
ถึงบริเวณถนน
ลูกรังท้ายคลอง 5 

กองช่าง             

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  7  ล าดับที่  7  ผ่านประชุมสภา อบต. หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
8 โครงการขยายเขต

ประปาโปร่งดอนแค 
หมู่ที่  11  
บ้านหนองกระด่าน 

ขยายเขตท่อประปา 
PVC  ขนาด  1.5” ,  
2”  และ  3” ชั้น 8.5 
ยาวรวม 1,390 เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

258,000 เริ่มจากบริเวณ
บ้านนางสายทอง 
สะราค า ถึงบริเวณ
ที่ดินนายปัญญา-
วัฒน์  เมฆฉาย 

กองช่าง             

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  7  ล าดับที่  8  ผ่านประชุมสภา อบต. หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
รวม 8  โครงการ  2,450,000               
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2.  ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  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 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด  CCTV 
อบต. หัวเขา 
หมู่ที่  2  บ้านหัวเขา 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV  จ านวน  18  จุด 
พร้อมระบบอุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
และอ่ืน ๆ ตามที่รูปแบบ 
และรายการก าหนด 

494,000 บริเวณที่ท าการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 

ส านักปลัด 
 
 

            

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  8  ล าดับที่  1  ผ่านประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
รวม 1  โครงการ  494,000               
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2.2  แผนงานสาธารณสุข 

  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  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 โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร 
(บ้านหัวเขา) 
ประจ าปี  2565 

จัดซื้อ วัสด ุ/ อุปกรณ์ 
ต่อการเฝ้าระวังและ
มาตรการป้องกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 
(D-M-H-T-T) 

3,150 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไทร(บ้านหัวเขา) 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  9  ล าดับที่  1  ผ่านประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
2 โครงการเฝ้าระวังและ

ป้องกันโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้ าพุ 
ประจ าปี  2565 

จัดซื้อ วัสด ุ/ อุปกรณ์ 
ต่อการเฝ้าระวังและ
มาตรการป้องกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 
(D-M-H-T-T) 

6,750 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้ าพุ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  10  ล าดับที่  2  ผ่านประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
รวม 2  โครงการ  9,900               

 

 



 

 
-10- 

 
3.  ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  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 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร 
(บ้านหัวเขา) 
 

ก่อสร้างรั้วบริเวณ  ยาว
ประมาณ  74.50 เมตร 
พร้อมเทพ้ืนทางเดิน  
ค.ส.ล. และปรับปรุง
ภายในศูนย์ฯ 
ตามท่ีแบบก าหนด 

495,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไทร 
(บ้านหัวเขา) 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  11  ล าดับที่  1  ผ่านประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
รวม 1  โครงการ  495,000               
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6.  ยุทธศาสตร์การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  

6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  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 โครงการปรับปรุง   
ภูมิทัศน์ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา 

ก่อสร้างรั้วบริเวณ  ยาว
ประมาณ  135  เมตร
พร้อมประตูทางเข้า - 
ออก และปรับปรุง 
ศาลาพักคอย  
ตามท่ีแบบก าหนด 

495,000 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

กองช่าง             

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  12  ล าดับที่  1  ผ่านประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
2 โครงการปรับปรุงห้อง

ส านักปลัด  อาคารที่
ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 

ติดตั้งผนังกั้นห้อง ขนาด 
2.50 x 5.60  เมตร 
พร้อมชุดประตู-หน้าต่าง 
ตามท่ีแบบก าหนด 

60,000 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

กองช่าง             

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9  หน้า  12  ล าดับที่  2  ผ่านประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65) 
รวม 2  โครงการ  555,000               
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          ส่วนที่  3                        แบบ ผด. 02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.1  แผนงานการศึกษา 

  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง)  แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน ขนาด 
20,000 บีทียู  ราคา 
30,900 บาท/เครื่อง 
จ านวน  2  เครื่อง 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็น
ขนาดไม่ต่ ากว่า 20,000 
บีทียู 2) ราคาที่ก าหนด
เป็นราคาที่รวมคา่ติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการท า
ความเย็น ขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟา้ 
เบอร์ 5 และ ฯลฯ 
   รายละเอียดคุณลักษณะ
และราคา  ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  เดือน
ธันวาคม  2564 

61,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไทร  
(บ้านหัวเขา) 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9  หน้า  23  ล าดับที่  1 โอนงบประมาณฯ  ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
รวม 1  รายการ  61,800               
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2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 

2.1  แผนงานการศึกษา 

  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 โต๊ะอาหารอนุบาล 
หน้าขาว 
จ านวน  8  ชุด 

โต๊ะอาหารฯ   ขนาด  
60 x 150 x 55  ซ.ม. 
พร้อมม้านั่งยาว  จ านวน 
2  ตัว  ขนาด 
30 x 150 x 35  ซ.ม. 
       แต่เนื่องจากไม่มี
คุณลักษณะและราคา  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์   
จึงซื้อตามราคาท้องตลาด 

38,400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไทร  
(บ้านหัวเขา) 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9  หน้า  24  ล าดับที่  2 โอนงบประมาณฯ  ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
รวม 1  รายการ  38,400               
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3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 ชุดลูกข่ายหอกระจาย
ข่าว กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว  1.80  เมตร   
สูงรวมกันไม่น้อยกว่า 
5.00  เมตร 
จ านวน  1  ชุด 

1)  มิกเซอร์ ราคา 11,000 
บาท   จ านวน  1  ตัว   
2)  คอนโทรล  ราคา 
7,900 บาท จ านวน 1 ตัว   
3)  เพาเวอร์แอมป์   
ราคา  23,500  บาท/ตัว   
จ านวน  2  ตัว   
4)  ล าโพงฮอร์น   
ราคา  6,840 บาท/ตัว   
จ านวน  6 ตัว 
5)  ตู้ล าโพง  ราคา  4,500 
บาท/ตัว  จ านวน  6  ตัว   
6)  ไมคล์อย ราคา 5,900 
บาท  จ านวน  1  ชุด   
7)  ไมค์สาย  ราคา  4,900  
บาท/ชุด  จ านวน  2  ชุด   
8)  แร็คเก็บอุปกรณ์ ราคา 
5,500 บาท จ านวน 1 ตัว 
     แต่เนื่องจากไม่มีคณุ-
ลักษณะและราคาตามมาตร-
ฐานครุภณัฑ์  รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ    
จึงซื้อตามราคา 

155,140 บริเวณเขาน้ าโล้ง 
หมู่ที่2 บ้านหัวเขา 

กองช่าง             

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9  หน้า  25  ล าดับที่  1 โอนงบประมาณฯ  ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
รวม 1  รายการ  155,140               
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4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 โทรทัศน์ แอล  อีดี 
(LED  TV)  แบบ  
Smart  TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 
3840x2160พิกเซล  
ขนาด 43 นิ้ว 
จ านวน  1  เครื่อง  ใช้
ส าหรับแสดงผลของ
กล้องวงจรปิด  CCTV 

 1) ระดับความละเอียด  
เป็นความละเอียดของ
จอภาพ  (Resolution)  
(พิกเซล)   2) ขนาดที่
ก าหนดเปน็ขนาดจอภาพ  
(นิ้ว)  3) แสดงภาพด้วย
หลอดภาพ  แบบ LED  
Backlight  4) สามารถ
เชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตได้  
(Smart  TV) 5) เป็นระบบ 
ปฏิบัติการ  Android  
Tizen  VIDAA U 
webOS หรืออื่น ๆ  
6) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อย
กว่า 2ช่อง  เพือ่การเชือ่ม-
ต่อสัญญาณภาพและเสียง 
ฯลฯ  รายละเอียดคุณ-
ลักษณะและราคา  ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
เดือนธันวาคม  2564 

15,000 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

ส านักปลัด             

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9  หน้า  16  ล าดับที่  1 โอนงบประมาณฯ  ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
รวม 1  รายการ  15,000               
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5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

5.1  แผนงานการศึกษา 

  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 ปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดัน
คงท่ี ขนาด 150 วัตต์
จ านวน  1  เครื่อง 

1) ปั๊มน้ าไมน่้อยกว่า 150 
วัตต์  2) ระยะดูดไม่น้อย
กว่า 8 เมตร 3) ระยะส่ง
ไม่น้อยกว่า 13 เมตร 
4) มีครอบภายนอก
ป้องกันน้ าและฝุ่นละออง 
         แต่เนื่องจากไม่มี
คุณลักษณะและราคา  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์   
จึงซื้อตามราคาท้องตลาด 

6,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้ าพุ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9  หน้า  24  ล าดับที่  3 โอนงบประมาณฯ  ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
2 เครื่องกรองน้ า 

จ านวน  1  เครื่อง 
ระบบการกรองแบบ 5 
ขั้นตอน (UF) พร้อมขา
ตั้งเหล็ก  และถังเก็บน้ า 
ขนาด  50  ลิตร 
       แต่เนื่องจากไม่มี
คุณลักษณะและราคา  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์   
จึงซื้อตามราคาท้องตลาด 

6,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดไทร 
(บ้านหัวเขา) 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9  หน้า  24  ล าดับที่  4 โอนงบประมาณฯ  ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
รวม 2  รายการ  12,500               
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5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 ปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดัน
คงท่ี ขนาด 150 วัตต์
จ านวน  1  เครื่อง 

    1) ปั๊มน้ าไมน่้อยกว่า 
150 วัตต์   
    2) ระยะดูดไมน่้อยกว่า 
8 เมตร  
    3) ระยะส่งไม่น้อยกว่า 
13 เมตร 
4) มีครอบภายนอก
ป้องกันน้ าและฝุ่นละออง 
         แต่เนื่องจากไม่มี
คุณลักษณะและราคา  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์   
จึงซื้อตามราคาท้องตลาด 

6,500 ห้องสุขาสาธารณะ
ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

กองช่าง             

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9  หน้า  26  ล าดับที่  1 โอนงบประมาณฯ  ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
รวม 1  รายการ  6,500               
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6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 ระบบกล้องโทรทัศน์  
วงจรปิด  CCTV 
จ านวน  18  จุด 

 1) กล้องโทรทศัน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ส าหรบัติดตั้งภายใน
อาคาร ส าหรับใช้งานรกัษา
ความปลอดภัยทั่วไปและ
งานอื่น ๆ  ราคา 16,000 
บาท/เครื่อง   จ านวน 5 
เครื่อง (รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณ-
ลักษณะพื้นฐานของระบบ 
กล้องโทรทัศนว์งจรปิดฉบับ 
เดือนมิถุนายน 2564) 
2) กล้องโทรทศันว์งจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่ส าหรบัติดตั้งภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้งานรกัษา
ความปลอดภัยทั่วไปและ
งานอื่น ๆ  ราคา 22,000 
บาท/เครื่อง   จ านวน 13 
เครื่อง   (รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณ-
ลักษณะพื้นฐานของระบบ 
กล้องโทรทัศนว์งจรปิดฉบับ 
เดือนมิถุนายน 2564) 

449,000 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

ส านักปลัด             
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  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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) อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย (Network 
Video Recorder)  แบบ  
16  ช่อง  จ านวน  1  
เครื่อง   
         (รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณ-
ลักษณะพื้นฐานของระบบ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ฉบับเดือนมิถุนายน 
2564) 
4) โทรทัศน์แอล  อีดี 
(LED  TV)  แบบ  Smart  
TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160
พิกเซล  ขนาด 43 นิ้ว 
จ านวน  1  เคร่ือง  ใช้
ส าหรับแสดงผลของกล้อง
วงจรปิด  CCTV  
(รายละเอียดคุณลักษณะ
และราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน 
ธันวาคม  2564) 
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  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 

  5) เครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด  2KVA 1200 W 
จ านวน  1  เคร่ือง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
   - มีก าลังไฟฟ้าขาออก  
(Output)  ไมน่้อยกว่า  2 
kVA   (1,200 Watts) 
   - มีช่วงแรงดันไฟฟา้  
Input  (VAC)  ไม่น้อยกว่า 
220+/-20% 
   - มีช่วงแรงดันไฟฟา้  
Output  (VAC)  ไม่
มากกว่า 220+/-10% 
   - สามารถส ารองไฟฟา้ที่  
Full  Load  ได้ไมน่้อย
กว่า  5  นาท ี
     รายละเอียดเกณฑ์
ราคากลางและคุณ-
ลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 

               

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9  หน้า  17  ล าดับที่  2 โอนงบประมาณฯ  ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
รวม 1  รายการ  449,000               
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          ส่วนที่  4                        แบบ ผด. 02/1 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 โต๊ะท างานชนิดเหล็ก
พร้อมกระจก 
จ านวน  1  ตัว 

เป็นโต๊ะท างานชนดิเหล็ก 
พร้อมกระจก  ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า  75  ซ.ม. 
ยาวไมน่้อยกว่า 150 ซ.ม. 
   แต่เนื่องจากไม่ปรากฏ
คุณลักษณะและราคา  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์   
แต่หาซื้อได้ตามราคา
ท้องตลาด 

7,900 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

ส านักปลัด             

(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
2 เก้าอ๊ีพนักพิง 

จ านวน  1  ตัว 
เป็นเก้าอ๊ีพนักพิงเตี้ย ขา
เหล็ก 5 ล้อ แขนหุ้มเบาะ 
    แต่เนื่องจากไม่ปรากฏ
คุณลักษณะและราคา  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์   
แต่หาซื้อได้ตามราคา
ท้องตลาด 

2,800 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

ส านักปลัด             

(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
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  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 เก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน  50  ตวั 

เป็นเก้าอี้โครงขาเหล็ก
แป๊บเหลี่ยมชบุโครเมี่ยม
เบาะหนังผลิตจากหนัง 
PVC บุด้วยฟองน้ า 
     แต่เนื่องจากไม่ปรากฏ
คุณลักษณะและราคา  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์   
แต่หาซื้อได้ตามราคา
ท้องตลาด 

37,500 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

ส านักปลัด             

(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
4 โต๊ะท างานชนิดเหล็ก

พร้อมกระจก 
จ านวน  1  ตัว 

เป็นโต๊ะท างานชนดิเหล็ก 
พร้อมกระจก  ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า  75  ซ.ม. 
ยาวไมน่้อยกว่า 150 ซ.ม. 
   แต่เนื่องจากไม่ปรากฏ
คุณลักษณะและราคา  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์   
แต่หาซื้อได้ตามราคา
ท้องตลาด 

7,900 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

กองคลัง             

(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
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  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 

5 เก้าอ๊ีพนักพิง 
จ านวน  1  ตัว 

เป็นเก้าอ๊ีพนักพิงเตี้ย ขา
เหล็ก 5 ล้อ แขนหุ้มเบาะ 
    แต่เนื่องจากไม่ปรากฏ
คุณลักษณะและราคา  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์   
แต่หาซื้อได้ตามราคา
ท้องตลาด 

2,800 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

กองคลัง             

 (โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
6 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

ชนิด 2 บานเลื่อน 
แบบกระจก  ราคา 
4,800 บาท/ตู้ 
จ านวน  2  ตู ้

ขนาดกว้างไม่น้อยกวา่ 
119 ซ.ม.  สูงไม่น้อยกว่า 
87 ซ.ม. ลึกไม่น้อยกว่า 
40 ซ.ม.  แต่เนื่องจากไม่
ปรากฏคุณลักษณะและ
ราคา  ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์   แต่หาซื้อได้ตาม
ราคาท้องตลาด 

9,600 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

กองคลัง             

(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
รวม 6  รายการ  68,500               
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่  2   
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  19  นิ้ว) 
จ านวน  1  เครื่อง 

รายละเอียดคุณลักษณะ
และราคา  เปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม  2564 

30,000 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

กองคลัง             

(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
2 เครื่องพิมพ์ชนิด

เลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่  1   
(28 หน้า/นาที) 
จ านวน  1  เครื่อง 

รายละเอียดคุณลักษณะ
และราคา  เปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม  2564 

8,900 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

กองคลัง             

(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
รวม 2  รายการ  38,900               
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2.2  แผนงานสาธารณสุข 

  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่  1   
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  19  นิ้ว) 
จ านวน  1  เครื่อง 

รายละเอียดคุณลักษณะ
และราคา  เปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม  2564 

22,000 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

            

(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
รวม 1  รายการ  22,000               
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2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  ที ่        ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
   (บาท) 

     สถานที ่
   ด าเนินการ 

  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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่  2   
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  19  นิ้ว) 
จ านวน  1  เครื่อง 

รายละเอียดคุณลักษณะ
และราคา  เปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม  2564 

30,000 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

กองช่าง             

(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
2 เครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึก  (Inkjet 
Printer) 
(28 หน้า/นาที) 
จ านวน  1  เครื่อง 

รายละเอียดคุณลักษณะ
และราคา  เปน็ไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม  2564 

6,300 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

กองช่าง             

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA 
จ านวน  1  เครื่อง 

5,700 ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

กองช่าง             

(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ผ่านที่ประชุมสภา อบต.หัวเขา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65) 
รวม 3  รายการ  42,000               



 


