
166 แบบ ผด.02/1

   1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

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

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล              
(ในกิจการงาน
ประชาสัมพนัธ)์(จากการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับชุมชน
ต าบล)

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล คุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้                       
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก
(2 Core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกวา่ ดังนี้      
 1)ในกรณีที่มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาด 
 ไม่น้อยกวา่ 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา

21,000.00 งานประชาสัมพนัธ/์ส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย

งาน
ประชาสัมพนัธ/์
ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย

1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

1.ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  พื้นฐานไม่น้อยกวา่ 3.0 GHz
 และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟกิ(Graphics Processing
 Unit)ไม่น้อยกวา่ 8 แกน หรือ
  2)ในกรณีที่มีหน่วยความจ า 
แบบ Cache Memory ขนาด 
 ไม่น้อยกวา่ 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกวา่ 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
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ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

    - มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด  DDR4 หรือ
ดีกวา่ขนาด  D11ไม่น้อยกวา่  
8 GB                            - 
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard 
Drive)ขนาดความจุไม่น้อยกวา่
 1 TB หรือ ชนิด Solid State
 Drive ขนาดความจุ  ไม่น้อย
กวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกวา่1,366x768
 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกวา่
 12 นิ้ว
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ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - มี DVD-RW หรือดีกวา่ 
แบบติดต้ังภายใน
(Internal)หรือภายนอก
(External)จ านวน 1 หน่วย    
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย(Network 
Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา่ จ านวน  ไม่น้อยกวา่ 1 
ช่อง                             - 
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่
น้อยกวา่ 3 ช่อง      - มีช่อง
เชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA
 จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
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ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

  - สามารถใช้งาน Wi-Fi        
( IEEE 802.11b,g,n,ac) และ
Bluetooth             เปน็ไป
ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติม
และเปล่ียนแปลง ฉบบัที2่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 217 
ล าดับที่ 1

     21,000.00
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ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 5 
เคร่ือง เคร่ืองละ 9,500 บาท 
เปน็เงิน 47,500 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1) เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สะพาย
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่
 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกวา่ 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจ าปี พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติมและ
เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่
 5 หน้า 118 ล าดับที่ 1

     47,500.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล      
 นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 โครงการ      47,500.00

2.แผนงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
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ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

1 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
เล่ือยยนต์(เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์)
 ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.5 แรงม้า 
จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ  
7,500 บาท 
เปน็เงิน 15,000 บาท  
คุณสมบติั ดังนี้
1) ประสิทธภิาพเคร่ืองยนต์ 
1,500 วตัต์ หรือ 
เทยีบเทา่ไม่น้อยกวา่ 1.5 
แรงม้า
2) ขนาดโซ่ 3/8 นิ้ว 
3) แผ่นบงัคับโซ่ ไม่น้อยกวา่ 
29 เซนติเมตร (11.5 นิ้ว)
เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564) ที่
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง 
ฉบบัที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า
 119 ล าดับที่ 2

     15,000.00 ภายในเขตเทศบาลต าบล      
 นาจะหลวย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 โครงการ 15,000.00     

3. แผนงานเคหะและชุมชน
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