
ค าน า 
  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบ
นี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ “ข้อ 27 แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพือ่ให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการ
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน
และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน
จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย จะเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 

    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 
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ส่วนท่ี  1 

บทน า 
 

1.1  บทน า 

  กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปีและแผนการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ซึ่งแผนการด าเนินงานนี้จัดท า
ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และมีการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการพัฒนาในแผนการด าเนินงานท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่นและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือใน
การติดตามการด าเนินงานและประเมินผล  ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
2. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาชัดเจนที่จะแสดงถึงการ

ด าเนินการจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย 
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1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

  1.  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
เขตพ้ืนที่ 
  2.  เพ่ือให้มีแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
  3.  เพ่ือให้มีการประสานงานและบูรณาการท างานร่วมกัน  ลดความซ้ าซ้อนของงาน 
  4.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
 
1.3  ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ  
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภาย  30  วัน  นบัแต่วันประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภมูิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิไว้  ดังนี้ 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  

 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  1.  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและประสานงาน 
  2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
  3.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก
มากขึ้น 
 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่  2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 

 

 



 

 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ
พัฒนาท้องถิน่ 

กิจกรรมและงบประมาณ 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

2.1  บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แบบ 
ผด. 
01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลบ้านชัฏป่าหวาย  อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้าน
คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 

     

1)  แผนงานบริหารทั่วไป 1/5 0.05 30,000 0.08 ส านักปลัด 
2)  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

2/6 0.12 90,000 0.16 ป้องกันฯ 

3)  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1/1 0.01 100,000 1.00 กองช่าง 

รวม 4/12 0.18 220,000 1.23  
2) ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

     

1)  แผนงานบริหารทั่วไป 1/3 0.03 600,000 0.86 ส านักปลัด 
2)  แผนงานเคหะและชุมชน 5/106 5.3 1,534,200 0.01 กองช่าง 
3)  แผนงานการศึกษา 1/5 0.05 163,200 0.11 กองการศึกษา 

รวม 7/114 5.38 2,297,400 0.98  
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4)  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

      

1)  แผนงานสาธารณสุข 1/7 0.07 50,000 0.02 กองสาธารณสุข 
รวม 1/7 0.07 50,000 0.02  

5)  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้าน    
การจัดการศึกษาและบริหาร
สาธารณสุข 

     

1)  แผนงานการศึกษา 6/6 0.36 1,998,500 0.92 กองการศึกษา 
2)  แผนงานสาธารณสุข 9/21 1.89 270,000 0.27 กองสาธารณสุข 
3)  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน                            

1/1 0.01 10,000 0.50 ป้องกันฯ 

รวม 16/28 2.26 2,278,500 1.69  
6)  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

     

1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3/10 0.3 290,000 0.39 ส านักปลัด 
2)  แผนงานการศึกษา 3/7 0.21 500,000 0.39 กองการศึกษา 

รวม 6/17 0.51 790,000 0.79  
 

 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

3)  ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้าน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชน 

     

1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน                        

1/8 0.08 50,000 0.10 ส านักปลัด 

รวม 1/8 0.08 50,000 0.10  
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แบบ 
ผด. 
01 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการ
พัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

7)  ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการ
ให้บริการประชาชนตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดีโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

     

1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 7/21 1.47 570,000 0.07 ส านักปลัด 
2)  แผนงานงบกลาง 3/3 0.09 6,204,000 1.00 ส านักปลัด 
3)  แผนงานสาธารณสุข 1/1 0.01 160,000 1.00 กองสาธารณสุข 
4)  แผนงานเคหะและชุมชน 1/2 0.02 100,000 0.50 กองช่าง 

รวม 12/27 1.59 7,034,000 2.57  
8)  ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

     

1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1/5 0.05 300,000 0.12 ส านักปลัด 
2)  แผนงานการศึกษา 3/8 0.24 270,000 0.43 กองการศึกษา 

รวม 4/13 0.29 570,000 0.55  
รวมทั้งสิ้น   51/226 10.36 13,289,900 7.93  

 

 

 

 

 

 



 

2.2  บัญชีจ านวนโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น   

กิจกรรมและงบประมาณ 
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ผด. 
01 
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แบบ
ผด. 
01 

2.3  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
ด าเนินการ  

ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละระบบการบริหารจดัการให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุ
     (1.1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบ

หลัก 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 ตู้เย็น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 คิวบกิฟตุ จ านวน 1 เคร่ือง 14,700 เทศบาล ส านกัปลัด
ขนาด 9 คิวบกิฟตุ โดยมคุีณลักษณะดังนี้ เทศบญัญัติ ต าบล

1) ขนาดที่ก าหนดเปน็ความจุภายในขั้นต่ า หนา้ 96 บา้นชัฏปา่หวาย
2) เปน็รุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของก าลังไฟฟา้ฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทย
3)การจัดซ้ือตู้เย็นขนาดอื่นใหพ้จิารณาถึงการประหยัดพลังงาน นอกเหนอื
จากการพจิารณาด้านราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

รวม 1 14,700

38
แบบ ผด. 02/1

บัญชคีรุภัณฑ์/งบประมาณบัญชคีรุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564



แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละระบบการบริหารจดัการให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุ
     (1.2)  แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน

ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบ
หลัก 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 ทวีื แอล อ ีดี ทวีื แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 26,500 เทศบาล สาธารณสุข
(LED TV) แบบ 1) ระดับความละเอยีด เปน็ความละเอยีดของจอภาพ (Resolution) เทศบญัญัติ ต าบล
Smart TV ขนาด 1920x1080 พกิเซลแบบ Smart TV หนา้ 158 บา้นชัฏปา่หวาย
55 นิ้ว 2) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดจอภาพขั้นต่ า 55 นิ้ว

3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Black-Light
4) สามารถเชื่อมต่ออนิเทอร์เนต็ได้ (Smart TV)
5) ช่องต่อ HDMI ไมน่อ้ยกว่า 2 ช่องสัญญาณรองรับไฟล์ ภาพ เพลงและ
ภาพยนตร์
6) ช่องต่อ USB ไมน่อ้ยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลงและ
ภาพยนตร์
7) มตัีวรับสัญญาณดิจิตอล(Digital) ในตัวตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

2 รถจักรยานยนต์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 54,700 เทศบาล สาธารณสุข
จ านวน 1 คัน รายละเอยีดตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ปปีจัุบนั เทศบญัญัติ ต าบล

หนา้ 159 บา้นชัฏปา่หวาย
3 ตู้เย็น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 13 คิวบกิฟตุ โดยมลัีกษณะดังนี้ 18,500 เทศบาล สาธารณสุข

ขนาด 13 คิวบกิฟตุ 1) ขนาดที่ก าหนดเปน็ความจุภายในขั้นต่ า เทศบญัญัติ ต าบล
2) เปน็รุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของก าลังไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ หนา้ 159 บา้นชัฏปา่หวาย
ประเทศไทย
3) การจัดซ้ือตู้เย็นขนาดอื่นใหพ้จิารณาถึงการประหยัดพลังงาน นอกเหนอื
จากการพจิารณาด้านราคาจ านวน 1 เคร่ือง ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ปปีจัจุบนั

รวม 3 99,700 39
แบบ ผด. 02/1

บัญชคีรุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564



แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละระบบการบริหารจดัการให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุ
     (1.3)  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบ

หลัก 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 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม ้ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง 22,000 เทศบาล ช่าง
เคร่ืองละ 11,000 บาท โดยมคุีณลักษณะดังนี้ เทศบญัญัติ ต าบล
1) เปน็เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไมช้นดิใช้เคร่ืองยนต์ แบบมอืถือ หนา้ 172 บา้นชัฏปา่หวาย
2) ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไมน่อ้ยกว่า 21 ซีซี
4)เคร่ืองยนต์ขนาดไมน่อ้ยกว่า 0.8 แรงมา้
5) ใบมดีตัดขนาดไมน่อ้ยกว่า 22 นิ้ว
6) ใบมดีสามารถตัดได้ 2 ด้าน

2 เคร่ืองตัดหญ้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง 19,000 เทศบาล ช่าง
เคร่ืองละ 9,500 บาท โดยมคุีณลักษณะดังนี้ เทศบญัญัติ ต าบล
1) เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย หนา้ 173 บา้นชัฏปา่หวาย
2)เคร่ืองยนต์ขนาดไมน่อ้ยกว่า 1.4 แรงมา้
3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไมน่อ้ยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมดี 
จัดซ้ือตามมาตรฐานครุภณัฑ์ปปีจัจุบนั

40
แบบ ผด. 02/1

บัญชคีรุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564



แนวทางการพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละระบบการบริหารจดัการให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุ
     (1.3)  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้น งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน
ที่ จากโครงการ (บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค
.

พ.
ย

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

ม.ี
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

3 รถบรรทกุขยะ เพื่อเปน็ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400,000 เทศบาล ช่าง
ไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซีหรือก าลังเคร่ืองยนต์สุงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์ เทศบญัญัติ ต าบล
แบบอดัทา้ย จ านวน 1 คัน โดยมคุีณสมบติัดังนี้ หนา้ 180 บา้นชัฏปา่หวาย
1) ตู้บรรทกุมลูฝอย มขีนาดความจุของตู้ไมน่อ้ยกว่า 10 ลูกบาศกเ์มตร
และสามารถรับน้ าหนกัมลูฝอยได้ไมน่อ้ยกว่า 5,000 กโิลกรัม
2) ตัวถังท าด้วยเหล็ก หนาไมน่อ้ยกว่า 3 มลิลิเมตร พื้นหนาไมน่อ้ยกว่า
4.50 มลิลิเมตร
3) รถรับน้ าหนกับรรทกุไมต่่ ากว่า 6,000 กโิลกรัมและน้ าหนกัของรถรวม
น้ าหนกับรรทกุ ไมต่่ ากว่า 12,000 กโิลกรัม
4) ชุดอดัทา้ยท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไมน่อ้ย
กว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
5) มโีคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ปปีจัจุบนั

รวม 3 2,441,000

41
แบบ ผด. 02/1

บัญชคีรุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

เทศบาลต าบลบ้านชฏัป่าหวาย

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564


