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คำนำ 
 

  การจัดทำแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ดำเนินการตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้
จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่ง
ทอง  เพื่อให้พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติและสามารถใช้ในการดำเนินการตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

   เทศบาลตำบลทุ่งทอง  ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนดำเนินงานทั้ง
ส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ประชาคมท้องถิ่น  ประชาชน  ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบล
ทุกคน  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 

    ( นายสมพงษ์  ยอดวงศ์ )  
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
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ส่วนที่ 1 
 บทนำ 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และฉบับเพิ่มเติม2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนพัฒนา โดยจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี  เพื่อเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป และให้นำโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาที่ระบุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นมาจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามปีงบประมาณ  นั้น 

แผนดำเนินงาน  หมายถึง แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและ
บูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการบริหารงานของผู ้บริหารท้องถิ ่น เพื ่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า แผนดำเนินงาน  คือเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์นอกจากนั้นแล้ว แผนดำเนินงาน ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อ
จัดทำเสร็จแล้วต้องนำมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้นและสามารถปฏิบัติได้จริง 

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง  จึงมีความพร้อมที่จะดำเนินการ 
โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์จะได้รับจากโครงการ /กิจกรรม
และมีความพร้อมในรูปแบบและรายละเอียดที่สามารถดำเนินการได้ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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สภาพทั่วไปและข้อมูล 

พื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
1.  ด้านกายภาพ 

 1.1  ลักษณะที่ตั้ง 
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ  เป็น
ระยะทาง  13  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  61.33  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  38,331.25 ไร่  หมู่บ้านซ่ึงตั้งอยู่
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง  มีจำนวน  17  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนพื้นที่ (ไร่) หมายเหตุ 
หมู่ที่  1 บ้านเขว้า 4,700 บางส่วน 

หมู่ที่  3 บ้านโนนหมาว้อ 1,909  

หมู่ที่  4 บ้านคลองไผ่งาม 2,950  

หมู่ที่  5 บ้านโนนตาด 3,500  

หมู่ที่  6 บ้านต้อน 2,379  

หมู่ที่  7 บ้านกุดฉนวน 1,469.5  

หมู่ที่  8 บ้านหนองโสมง 2,010  

หมู่ที่  9 บ้านกุดไข่นุ่น 3,075  

หมู่ที่  10 บ้านโนนโก 890  

หมู่ที่  11 บ้านม่วง 2,400 บางส่วน 

หมูที่  12 บ้านอุดมผล 2,250 บางส่วน 

หมู่ที่  14 บ้านบูรพา 2,500 บางส่วน 

หมู่ที่  15 บ้านหนองอุดม 1,341  

หมู่ที่  16 บ้านหนองแขม 1,045.25  

หมู่ที่  17 บ้านต้อนอุดม 2,543  

หมู่ที่  18 บ้านโนนส้มมอ 1,900  

หมูที่  19 บ้านกุดฉนวนอุดม 1,469.5  

 
 1.2  อาณาเขต 

เทศบาลตำบลทุ่งทอง  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอบ้านเขว้า 
     จังหวัดชัยภูมิ   

ทิศตะวันออก ติดกับ   เทศบาลตำบลชีลอง  และ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี   
ทิศใต้  ติดกับ   เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  และ องค์การบริหารส่วนตำบล 

    ส้มป่อย 
ทิศตะวันตก      ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และเทศบาลตำบล                                                                         
                              ตลาดแร้ง 
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1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  ไม่มีพ้ืนที่ราบ พ้ืนที่ป่า และภูเขา  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม   
มี คลองน้ำ ลำธาร  ลำห้วย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง  จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
  1. ลำห้วยคลองไผ่งาม 
  2. ลำห้วยกุดเบ็น 
  3. ลำห้วยกุดไข่นุ่น 
  4. ลำห้วยหวาย 
  5. ลำห้วยชีลอง 

 
1.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  มีฤดูกาล  3  ฤดู  คือ 
 ฤดูร้อน   ประมาณ  เดือนมีนาคม          -   เดือน  พฤษภาคม 
 ฤดูฝน   ประมาณ  เดือนมิถุนายน        -   เดือน  ตุลาคม 

 ฤดูหนาว  ประมาณ  เดือนพฤศจิกายน    -   เดือน  กุมภาพันธ์ 
 

 1.5  ประชากร 
 จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง  มีทั้งสิ้น  6,361  คน 
  แยกเป็นชาย      3,208  คน 
  แยกเป็นหญิง      3,153  คน 
             มีความหนาแน่นเฉลี่ย  103 คน / ตารางกิโลเมตร 
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2. การเมือง  การปกครอง ประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสานย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งรกราก 
มาเป็นเวลานาน  มีภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถิ่น  จำนวนประชากรสามารถแบ่งได้เป็นหมู่บ้านดังนี้ 
 **  ที่ มาจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองอำเภอบ้านเขว้า ข้อมูล 
วันที่ 7 เมษายน 2559 

 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน ช่ือผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 

หมู่ที่ 1 บ้านเขว้า นายบุญปลูก  พรมแพง 087-379-3997 

หมู่ที่ 3 บ้านโนนหมาว้อ นางละออ  ทองห่อ 088-370-5081 

หมู่ที่ 4 บ้านคลองไผ่งาม นายปรีชา  ทองเจริญ 091-342-6751 

หมู่ที่ 5 บ้านโนนตาด นายทองใบ  อ่อนเขว้า 093-320-6810 

หมู่ที่ 6 บ้านต้อน นายนาวิน  แป้นหาญ 082-142-5296 

หมู่ที่ 7 บ้านกุดฉนวน นายสวิล  โถชัย 087-964-8114 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง นายสุริยา  เสมา 089-282-6745 

หมู่ที่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น นายทองสูน  ขำเขว้า 088-477-2625 

หมู่ที่ 10 บ้านโนนโก นายคะนอง  ใสแสง 087-253-1825 

หมู่ที่ 11 บ้านม่วงพันธนะ นางเพ็ญศรี   อธิราชเทวินทร์ 089-426-4988 

หมู่ที่ 12 บ้านอุดมผล นายไสว  ใสแสง 081-064-3488 

หมู่ที่ 14 บ้านบูรพา นายประพันธ์  เกิดถาวร 080-333-4949 

หมู่ที่ 15 บ้านหนองอุดม นายพัทธิยะ  น้อยทอง 083-369-8911 

หมู่ที่ 16 บ้านหนองแขม นายทินกร  เสนชัย 089-283-0043 

หมู่ที่ 17 บ้านต้อนอุดม นางสุคนธ์  ทุคนธ์ชัย 089-583-6916 

หมู่ที่ 18 บ้านโนนส้มมอ นายเสถียร  ยวงสุวรรณ์ 089-083-4983 

หมู่ที่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม นายสำเริง  ปราบคะเชนทร์ 082-042-8078 

 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง  มีการปกครองและบริการราชการ  เป็น  2  ส่วนคือ 

 1.  การบริหารราชการส่วนภมูิภาค 
ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองประกอบด้วยหมู่บ้าน  จำนวน  17 หมู่บ้าน  ซ่ึงแต่ละหมู่บ้านจะปกครองโดย

มีผู้ใหญ่บ้าน  โดยนายเสถียร ยวงสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่งกำนันประจำตำบลบ้านเขว้า 
 

 2.  การบริหารราชการท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  2  ฝ่าย  คือ   

ฝ่ายการเมือง  และฝ่ายพนักงานเทศบาล 
 -  ฝ่ายการเมือง  ประกอบด้วย  ผู้บริหารท้องถิ่น  และสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง   
  * ผู้บริหารท้องถิ่นประกอบ ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรง จำนวน 1 คนรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน  2  คน  มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี
ตำบลทุ่งทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน 1 คนมาจากการแต่งตั้งของ 
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นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง  จำนวน 1 คนมาจากการแต่งตั้งของ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง   

*  สภาเทศบาลตำบลทุ่งทองมาจากการเลือกตั้ง 2 เขต ๆ ละ  6  คน   
                              มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทองทั้งหมดรวม  12  คน 
การเมือง ( การเลือกต้ัง ) 
 เนื ่องจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง มีการเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง  และ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง  ขึ้นในวันที่  31  มีนาคม   2556  ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2545  และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  2)พ.ศ.  2546  โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์  ปรากฏ
ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 1.  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล  โดยใช้เขตเทศบาลตำบลทุ่งทองเป็นเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 2  คน สามารถเลือกได้  1  คน จำนวน  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน  4,971  คนมีผู้มาใช้สิทธิ์  3,760  
คน  คิดเป็นร้อยละ  75%  บัตรเสียจำนวน  99  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  1.99  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน  
16  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  0.32% 
 2.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  แบ่งออกเป็น  2  เขต  โดยถือเขต  หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เลือกได้
เขตละ  1  คน  เฉลี่ยผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน  2,418  คนมีผู้
มาใช้สิทธิ์  1,893  คน  คิดเป็นร้อยละ  78%  บัตรเสียจำนวน  102  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  4.22  บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน  จำนวน  8  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  0.33%  

***ครบวาระ 31  มีนาคม  2560*** 
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เทศบาลตำบลทุ่งทอง  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมทั้งท่ีไดแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๓)  
พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังน้ัน  จึงมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการขององค์กร  ซ่ึงประกอบด้วย 

 

ที ่ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง หมู่ที่ ระดับ 
การศึกษา ได้รับเลือกตั้งเมื่อ ครบวาระ 

1 นายประเสริฐ  มิตรชอบ ประธานสภา ฯ 15 ม.3 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

2 นายวิเชียร  จำเริญพล รองประธาน ฯ 7 ป.6 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

3 นางละมัย   อ่อนเขว้า เลขานุการสภา  
ฯ 

5 ป.ตรี 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

4 นายทองคำ  ดีเขว้า สมาชิกสภา  ฯ 9 ป.4 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

5 นายสุนันศรีพิลัย สมาชิกสภา  ฯ 11 ม.6 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

6 นายสมถวิล  หมั่นอุตส่าห์ สมาชิกสภา  ฯ 7      ป.4 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

7 นายสมจิต  ทิชัย สมาชิกสภา  ฯ 9     ม.6 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

8 นางสุพิน  สู้โนนตาด สมาชิกสภา  ฯ 19     ม.6 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

9 นายประจักษ์  เหลื่อมจอ
หอ 

สมาชิกสภา  ฯ 5 ม.3 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

10 นายสนิท  หาทอง สมาชิกสภา  ฯ 8 ป.4 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

11 นางวันทนา  ปิ่นมณี สมาชิกสภา  ฯ 4 ป.โท 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

12 นายสะลัด  ชาวิชัย สมาชิกสภา  ฯ 5 ม.6 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 
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รายช่ือคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

 

ที ่ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง หมู่ที่ เขต
เลือกตั้งที่ ได้รับเลือกตั้งเมื่อ ครบวาระ 

1 นายสมพงษ์  ยอดวงศ์ นายกเทศมนตรี 6 1 31 มี.ค.2556 30 มี.ค.2560 

2 นายวัชระ  วุสันเทียะ รองนายกฯ 4 1 14 พ.ค. 2556 30 มี.ค.2560 

3 นายอภิสิทธิ์  เชื้ออาสา รองนายกฯ 7 2 14 พ.ค. 2556 30 มี.ค.2560 

4 นายหล่า  เจนชัย ที่ปรึกษา  ฯ 6 1 14 พ.ค. 2556 30 มี.ค.2560 

5 นายสุชาติ  ขำเขว้า เลขานุการ ฯ 6 2 14 พ.ค. 2556 30 มี.ค.2560 

 

    ศักยภาพของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 
 เทศบาลตำบลทุ่งทองมีบุคลากร    จำนวน  60 คน 

 -  ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล    จำนวน  41 คน 
 -  ตำแหน่งในกองคลัง     จำนวน  8 คน 
 -  ตำแหน่งในกองช่าง     จำนวน  12 คน 
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การจัดทำแผนดำเนินงานมีข้ันตอนในการจัดทำดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ   
ทีด่ำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนที่  2    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสับวัน 

 

 

เค้าโครงร่างแผนดำเนินงาน 

 ร่างแผนดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 
ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1  บทนำ 
   องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
    บทนำ 

   วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 
   ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
   ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 
 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
                องค์ประกอบ ประกอบด้วย   
   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

ประโยชน์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน 

 

  การจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบและเห็นถึงรายละเอียดของแต่ละแผนงาน / โครงการ  ที่เชื ่อมโยงกันอย่างมีระบบรวมถึงแนว
ทางการดำเนินการต่าง  ๆ  ที่จะเชื่อมโยงและส่งผล  ทั้งในเชิงสนับสนุนรวมถึงอุปสรรคที่มีต่อกัน  เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำรายละเอียดแผนงาน / โครงการ  มาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินการและใช้
ทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  และให้เกิดประโยชน์
อันสูงสุด 
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ทรัพยากรหลัก  เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 

 1.เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมาณภายนอก  รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 

2.คน    ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหาร  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  ซึ่งจะมี
ความแตกต่างหลากหลาย  ทั้งด้านความรู้  ทักษะทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำศักยภาพของ
กำลังคนเหล่านั้นมาใช้  รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างขวาง  อาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วย 

3.วัสดุอุปกรณ์หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์  ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้า
ของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว  อย่างเต็มศักยภาพ 

4.การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีสภาพการพัฒนาอย่างย่ังยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้อง
ศึกษาและนำไปปฏิบัติควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง 

 

ประโยชน์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน 
 

  การจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบและเห็นถึงรายละเอียดของแต่ละแผนงาน / โครงการ  ที่เชื ่อมโยงกันอย่างมีระบบรวมถึงแนว
ทางการดำเนินการต่าง  ๆ  ที่จะเชื่อมโยงและส่งผล  ทั้งในเชิงสนับสนุนรวมถึงอุปสรรคที่มีต่อกัน  เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำรายละเอียดแผนงาน / โครงการ  มาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินการและใช้
ทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  และให้เกิดประโยชน์
อันสูงสุด 



 

 

 

 
 

ส่วนที่ 2 

 

 

 

 
 
 



หน่วยด ำเนินกำร

1.พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานบริหารงงานท่ัวไป

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1
2. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปกำร
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 33.33 98,000                36.57 กองช่าง

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 1 33.33 98,000               36.57

3. พัฒนำอุตสำหกรรม
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3
5. พัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา 1 33.33 70,000                26.12 ฝ่ายแผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.6 แผนงานงบกลาง

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒  (จ่ำยขำดเงินสะสม คร้ังท่ี ๒) 

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ
จ ำนวนโครงกำร

ท่ีด ำเนินกำร
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณ

ท้ังหมด(268,000.บำท)

 จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท)

คิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ท้ังหมดท่ีด ำเนินกำรเพ่ิมเติม

ฉบับท่ี ๒ (จ่ำยขำดเงินสะสม 
คร้ังท่ี ๒)



หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒  (จ่ำยขำดเงินสะสม คร้ังท่ี ๒) 

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ
จ ำนวนโครงกำร

ท่ีด ำเนินกำร
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณ

ท้ังหมด(268,000.บำท)

 จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท)

คิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ท้ังหมดท่ีด ำเนินกำรเพ่ิมเติม

ฉบับท่ี ๒ (จ่ำยขำดเงินสะสม 
คร้ังท่ี ๒)

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 1 33.33 70,000               26.12

6. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
1.1 แผนงานเคหะชุมชน
1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 33.33                               100,000              37.31  งานป้องกันฯ
1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.5 แผนงานสาธารณสุข
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1.7 แผนงานการศึกษา
1.8 งบกลาง

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 1 33.33                             100,000             37.31

7. เศรษฐกิจพอเพียง ขุมชนเข้มแข็ง
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 7
รวมท้ังส้ิน 3 100                                268,000             100



ยุทธศาสตร์ท่ี 1. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
1.1  แนวทางการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงกำรก ำจัดวัชพืชกีดขวำงทำงน  ำใน

กำรเกษตร เพ่ือจ้ำงเหมำก ำจัดวัชพืช 
(จอกแหน)

ล ำห้วยกุดเบ็นตอนบน (ช่วงฝำยกกโพธ์ิไป
ฝำยต้นตำล) กว้ำงเฉล่ีย 35 เมตร ยำว 1,200 

เมตร หรือพื นท่ีลอกไม่น้อยกว่ำ 42,000ตำรำง
เมตร พร้อมปรับบริเวณด ำเนินกำรให้เรียบร้อย
 (ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 

โครงกำรท่ี 10 หน้ำ 91 )  สถำนท่ีด ำเนินกำร 
บ้ำนหนองแขม หมู่ท่ี 16

35,500 ทต.ทุ่งทอง
หมู่ท่ี 16

กองช่ำง

2 โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน ้า คสล.

บ้านอุดมผล
จ้านวน 1 จุดช่วงฝายล้าห้วยชีลองไปข้ามไป
หนองหัวปลา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00x1.00 เมตร จ้านวน 7 ท่อนพร้อมยาแนว
รอยต่อท่อถมดินและปรับแต่งพื นท่ีด้าเนินการ
ให้ เรียบร้อย (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 

2561 – 2565 โครงการท่ี 4 หน้า 80)

สถานท่ีด้าเนินการ บ้านอุดมผล  หมู่ท่ี  12

33,000 ทต.ทุ่งทอง
หมู่ 12

กองช่ำง

พ.ศ.2562 พ.ศ 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี ๑) 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ



๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ๒.๑ แนวทางการพัฒนาสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงกับต้าบลอ่ืน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนท่ี

กำรเกษตรบ้ำนต้อน หมู่ 6
ช่วงท่ี 1 สำยบ้ำนต้อนไปวัดหนองตะไก้ 
กว้ำง 5 เมตร ยำว 800 เมตร

98,000 ทต.ทุ่งทองหมู่
ท่ี ๖

กองช่ำง

ช่วงท่ี 2 สำยสะพำนชีลองไปฝำยใหญ่,

คลองระกำ กว้ำง 4 เมตร ยำว 2,00 เมตร
ช่วงท่ี 3 สำยทิศใต้สะพำนชีลองไปหนอง
ผักแว่น กว้ำง 3 เมตร ยำว 400 เมตร
ช่วงท่ี 4 สำยคลองระกำไปฝำยนำยโอ 
กว้ำง 3 เมตร ยำว 500 เมตร
ช่วงท่ี 5 สำยไปหนองช่องแมว กว้ำง 3 

เมตร ยำว 80 เมตร ช่วงท่ี 6 สำยไปนำ
นำยวิทย์ กว้ำง 3 เมตร ยำว 100 เมตร 
โดยลงลูกรังผิวถนน หนำเฉล่ีย 0.10 เมตร 
ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ (บำงตอน) ปริมำตร
ลูกรังไม่น้อยกว่ำ 395 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกล่ียผิวถนนให้เรียบร้อย (ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 โครงกำรท่ี 
18 หน้ำ 98)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2562 พ.ศ 2563

แผนด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ (จ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี ๒) 

เทศบาลต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ



1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล ำดับท่ี งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงกำรฝึกอบรม
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัย
พิบัติ

เพ่ือให้มีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ี
เป็นผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย

100,000 ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
ฝ่ำย

อ ำนวยกำร
งำนป้องกันฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ (จ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี ๒) 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ันคงและย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ   2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

พ.ศ.2562 พ.ศ 2563โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

6. ยุทธศาสตร์ท่ี   6. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี                               6.3 สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงกำรปรับปรุงต่อ
เติมหลังคำศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก  (ตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2561 – 2565 

โครงกำรท่ี 13 หน้ำ 
169)

โดยกำรต่อเติมหลังคำด้ำนข้ำงอำคำร
เดิมพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำรให้
เรียบร้อย

70,000 ทต.ทุ่งทอง ฝ่ำยแผนงำน
กำรศึกษำ

1.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2560 พ.ศ 2561

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                         5.1  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และสตรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ (จ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี ๒) 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ

แบบผด.02



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  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลแบบ
ท่ี 2 * (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ19 น้ิว) 

 จ ำนวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐำน
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4
 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 

Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย-

หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มี
หน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 8 MBมีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือ
ดีกว่ำ ดังน้ี1.เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยก
จำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1 GB หรือ

30,000          ทต.ทุ่งทอง กองคลัง

ท่ี พ.ศ.2560 พ.ศ 2561

บัญชีจ ำนวนครุภัณส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ
1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   1.1แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ครุภัณฑ์

แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1



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.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดต้ังอยู่
ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics

 Processing Unit ท่ีสำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำ
หลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB 

หรือ3.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติด
ต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 

Graphics ท่ี มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1 GB

 -มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 

หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB

 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 

TBหรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 240 GB จ ำนวน 1 หน่วย

พ.ศ.2560 พ.ศ 2561

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1
เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ

1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   1.1แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ

(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีจ ำนวนครุภัณส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1
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 - มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์
 - มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มีContrast 

Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่น้อย 
กว่ำ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย คุณลักษณะ
พ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 21 

เมษำยน 2560

                         1 โครงกำร

   1.1แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ

(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ 2561

บัญชีจ ำนวนครุภัณส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ
1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1
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2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล  
จ ำนวน 1 เคร่ือง แบบท่ี 1 * (จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว)  คุณลักษณะพ้ืนฐำน
 -มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4
 แกนหลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมี 
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือดีกว่ำ ดังน้ี  
1) ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 

Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 MB โดยมี
ควำมเร็ว สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 
3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 8 

แกน หรือ 
2) ในกรณีท่ีมีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 

Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมี
ควำมเร็ว สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 
2.7 GHz

   -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมี

22,000          ทต.ทุ่งทอง  กองคลังเพือ
ปฏิบัติงำน
ด้ำนพัสดุ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ 2561

บัญชีจ ำนวนครุภัณส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ
1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   1.1แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ

(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1
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1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำก
แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 1 GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics Processing Unit ท่ี
สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดต้ังอยู่
บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ี 
มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักใน
กำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB- มี
หน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB -มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด
 Solid State Disk

1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   1.1แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ

(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ 2561

บัญชีจ ำนวนครุภัณส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ

แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1
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ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน1 

หน่วย
 -มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน1 หน่วย

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ 2561

บัญชีจ ำนวนครุภัณส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ
1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   1.1แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนบริหำรงำนคลัง
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ

(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1
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1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกำลท่ี 10 พร้อม
ด ำเนินกำรติดต้ังเรียบร้อยจ ำนวน 1 ซุ้ม
 รำยกำรดังน้ี
 - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลำส ขนำด 3.50

 x 5.80 เมตร 
- ขนำดฐำนไฟเบอร์กลำส กว้ำง 3.50 x 1.40 

เมตร
- กรอบฐำนไฟเบอร์กลำส กว้ำง 2.30 x 3.40 

เมตร
- พำนพุ่มเงิน พุ่มทอง  เป็นไฟเบอร์กลำส ขนำด
สูง  1.20 เมตร- ตรำสัญลักษณ์ วปร. ไฟเบอร์
กลำส  ขนำด 1.00 เมตร                                   
   - ป้ำยทรงพระเจริญไฟเบอร์กลำส ขนำด 0.45

 x 2.30 เมตร                                                   
    - ตรำครุฑไฟเบอร์กลำส ขนำดสูง  0.50 เมตร

99,000          ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
ฝ่ำย

อ ำนวยกำร

1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
   1.1แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ

(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ 2561

บัญชีจ ำนวนครุภัณส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ

แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1
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 - ภำพไวนิล   สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำ
ลงกรณบดินทรเทพวรำงกูร  ขนำด  1.20 x 2.40

 เมตร 
 - ป้ำยไวนิลช่ือส ำนักงำน
 ขนำด 0.40 x 2.00 เมตร
 - พร้อมติดต้ัง
1 โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ 2561

บัญชีจ ำนวนครุภัณส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

เทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำเภอบ้ำนเขว้ำ จังหวัดชัยภูมิ
1.ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
   1.1แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ

(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

แบบผด.02/1แบบผด.02/1แบบผด.02/1


