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ประกาศเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565    
............................................................. 

       ตามท่ีเทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 27  โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  แล้ว
นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ  ๒7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงขอประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และ
สามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหาร รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   5  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

 

( นายวุฒิโชติ  สุริยพัฒน์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน

โครงการท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย

ละของ

โครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อย

ละของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 15.15 2,253,000    36.98 กองช่าง

รวม 10 15.15 2,253,000    36.98
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม 0 0.00 -             0.00
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
   3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

   3.2  แผนงานการศึกษา 7 10.61 1,682,485    27.62 ส านักปลัด

รวม 7 10.61 1,682,485    27.62

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ

เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยใน

ชีวตและทรัพย์สิน

   4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 4.55 44,000        0.72 ส านักปลัด

   4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.52 10,000        0.16 ส านักปลัด

รวม 4 6.06 54,000        0.89

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

   5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.52 10,000        0.16 ส านักปลัด

   5.2  แผนงานสาธารณสุข 12 18.18 225,000      3.69 ส านักปลัด

รวม 13 19.70 235,000      3.86

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

  6.1  แผนงานการเกษตร 2 3.03 15,000        0.25 ส านักปลัด

รวม 2 3.03 15,000        0.25

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ

ปกครองและการบริหารจัดการ

   7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 22.73 337,600      5.54 ส านักปลัด / กองคลัง

   7.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 15.15 1,276,900    20.96 กองช่าง

   7.3  แผนงานการศึกษา 2 21300.00 190,700      3.13 ส านักปลัด

   7.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 4.55 47,300        0.78 ส านักปลัด

รวม 30 45.45 1,852,500    30.41

รวมท้ังส้ิน 66 100.00 6,091,985    100.00

2
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แบบ ผ.02

ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี  1     การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยมอกกบาก 

หมู่ 2 บ้านหัวขัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล

เมืองเพีย ท่ี 3 / 65 

100,000  บ้านหัวขัว หมู่ 2 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสนธยา

ประชาคม หมู่ 8 บ้านโนนเมือง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ท่ี 4 / 65

200,000 บ้านโนนเมือง หมู่ 8 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหน้าเทศบาล

 หมู่ 10 บ้านศรีวิลัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ท่ี 6 / 65

200,000 บ้านศรีวิลัย หมู่ 10 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยโรงสี หมู่ 9 

บ้านโนนส าราญ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ท่ี 5 / 65

200,000 บ้านโนนส าราญ หมู่ 9 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยปียืน หมู่ 2 บ้านหัวขัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ท่ี 2 / 65

100,000 บ้านหัวขัว หมู่ 2 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน

ทรายคลอง หมู่ท่ี 1 บ้านเพีย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพ้ืนท่ีจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ท่ี 1 / 65

200,000 บ้านเพีย หมู่ท่ี 1 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 

ซอยดงน้อย 6 (ฝ่ังซ้าย) หมู่ 4 บ้านดงน้อย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.40 x 0.60 (ภายใน) ยาว 145  เมตร ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 7 / 65  
466,000 บ้านดงน้อย หมู่ 4 กองช่าง

โครงการ/กิจกรรมล าดับท่ี พ.ศ.2564 พ.ศ.2565หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สถานท่ีด าเนินการงบประมาณ

(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

แผนการด าเนินงาน ประจ า ปีงบประมาณ พ .ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ซอย

ศาลาประชาคม (ฝ่ังซ้าย) หมู่ 5 บ้านโสกแก
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.40 x 0.60 (ภายใน) ยาว 90 เมตร ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ท่ี 78/ 65

287,000 บ้านโสกแก หมู่ 5 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ซอย

ลือพัฒนาหมู่ 12 บ้านค าเจริญ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.40 x 0.60 (ภายใน) ยาว  63    เมตร ตามแบบ

แปลนของเทศบาลต าบลเมืองเพียท่ี 9 / 65

200,000 บ้านค าเจริญ หมู่ 12 กองช่าง

10 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ถนนบ้านข่า-บ้าน

กาน หมู่ 6 บ้านข่า
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 210 เมตร 

พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ท่ี 10 / 65

300,000 บ้านข่า หมู่ 6 กองช่าง

2,253,000

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
  3.1 แผนงานการศึกษา

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

การศึกษา

1.อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 457,905 บาท เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเมืองเพีย รวมจ านวน 89 คน คนละ 

21 บาท จ านวน 245 วัน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป)

2.ค่าจัดการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว จ านวน 151,300

บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าส่ือการเรียนการสอน ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ทางการศึกษา / ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ 

วัสดุทางการศึกษา และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ของ เทศบาลต าบลเมืองเพีย รวมจ านวน 89 คน คนละ 1,700 บาท

3.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 

63,280 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

 - ค่าหนังสือเรียน จ านวน 11,200 บาท

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 11,200 บาท 

 -  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 16,800 บาท

  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 24,080 บาท 

672,485 ศพด.วัดสีหนารม /

ศพด.วัดเรียบทายราม

ส านักปลัด

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ 

โรงเรียน บ้านข่า หมู่ 6

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านข่า จ านวน 51 คน คน

ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

204,000 ร.ร.บ้านข่า ส านักปลัด

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5



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 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ 

โรงเรียน บ้านดงน้อย หมู่ 4

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านดงน้อย จ านวน  57 คน 

คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

228,000 ร.ร.บ้านดงน้อย ส านักปลัด

4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ 

โรงเรียน บ้านโสกแกค าเจริญ หมู่ 5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ จ านวน 

92 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

368,000 ร.ร.บ้านโสกแกค า

เจริญ

ส านักปลัด

5 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าท่ี

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วยสอน) 

โรงเรียนบ้านข่า หมู่ 6

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ เช่นค่าจ้างครูช่วยสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

70,000 ร.ร.บ้านข่า ส านักปลัด

6 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าท่ี

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วยสอน) 

โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ เช่นค่าจ้างครูช่วยสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

70,000 ร.ร.บ้านดงน้อย ส านักปลัด

7 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าท่ี

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วยสอน) 

โรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ  หมู่ 12

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ เช่นค่าจ้างครูช่วยสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559

70,000 ร.ร.บ้านโสกแกค า

เจริญ

ส านักปลัด

1,682,485

ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในด้าน

การรักษาความสงบเรียบร้อย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

20,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

พ.ศ.2565ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

6



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 โครงการกิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลวันส าคัญ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

12,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

บ้านข่า

เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านข่า เพ่ือด าเนินการตามโครงการ - เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

10,000 กองทุนแม่ของ

แผ่นดินบ้านข่า

ส านักปลัด

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

7



ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

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 โครงการอบรมการประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้

เกิดมูลค่า

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

  5.2 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ไข้เลือดออก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าสมณาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

15,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าสมณาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

8



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 โครงการ To be Number one ร่วมใจ

ต้านภัยโควิด - 19 บ้านศรีวิลัย หมู่ 10

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

20,000 บ้านศรีวิลัย หมู่ 10 ส านักปลัด

4 โครงการ To be Number one ร่วมใจ

ต้านภัยโควิด - 19 บ้านเพีย หมู่ 1

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

20,000 บ้านเพีย หมู่ 1 ส านักปลัด

5 โครงการ To be Number one ร่วมใจ

ต้านภัยโควิด - 19 บ้านหัวขัว หมู่ 2

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

20,000 บ้านหัวขัว หมู่ 2 ส านักปลัด

6 โครงการ To be Number one ร่วมใจ

ต้านภัยโควิด - 19 บ้านดงน้อย หมู่ 4

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

20,000 บ้านดงน้อย  หมู่ 4 ส านักปลัด

7 โครงการ To be Number one ร่วมใจ

ต้านภัยโควิด - 19 บ้านโสกแก หมู่ 5

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

20,000 บ้านโสกแก  หมู่ 5 ส านักปลัด

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

9



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

8 โครงการ To be Number one ร่วมใจ

ต้านภัยโควิด - 19 บ้านข่า  หมู่ 6

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

20,000 บ้านข่า  หมู่ 6 ส านักปลัด

9 โครงการ To be Number one ร่วมใจ

ต้านภัยโควิด - 19 บ้านโนนเมือง  หมู่ 8

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

20,000 บ้านโนนเมือง  หมู่ 8 ส านักปลัด

10 โครงการ To be Number one ร่วมใจ

ต้านภัยโควิด - 19 บ้านโนนส าราญ  หมู่ 9

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

20,000 บ้านโนนส าราญ หมู่

 9

ส านักปลัด

11 โครงการ To be Number one ร่วมใจ

ต้านภัยโควิด - 19 บ้านดงเค็ง  หมู่ 11

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

20,000 บ้านดงเค็ง หมู่ 11 ส านักปลัด

12 โครงการ To be Number one ร่วมใจ

ต้านภัยโควิด - 19 บ้านค าเจริญ หมู่ 12

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

20,000 บ้านค าเจริญ หมู่ 12 ส านักปลัด

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
  6.1 แผนงานการเกษตร

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 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพต าบลเมืองเพีย เพ่ือเป็นค่าด าเนินการตามโครงการเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซ้ือพันธ์ุกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 

ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพ่ือเป็นค่าด าเนินการตามโครงการเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างท าข้อมูลและสรรพคุณพืช และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

5,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมือง  การปกครองและการบริหาร
  7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ของเทศบาล

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

50,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

2 โครงการส ารวจความต้องการและความ

พึงพอใจในการให้บริการประชาชน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามบัญชีรายช่ือสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลก าหนดเพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ

15,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ล าดับท่ี

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
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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 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอกุดจับ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดจับด าเนินการ ฯ

20,000 อบต.กุดจับ ส านักปลัด

4 โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ินหรือจัดท าและทบทวน

ปรับปรุงแผนชุมชน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าตอบสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

20,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

5 โครงการจัดท าหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น  ค่าจ้างส ารวจข้อมูลภาคสนามเพ่ือจัดท าบัญชี

รายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ค่าจ้างน าเข้าระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าจ้าง

ปรับปรุงแผนท่ีแม่บท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

50,000 ทต.เมืองเพีย กองคลัง

6 โครงการอุดหนุนการออกหน่วยบรรเทา

ทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติฯ การให้การ

สงเคราะห์และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี อ าเภอกุดจับ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ อุดหนุนให้กับก่ิงกาชาดอ าเภอกุดจับด าเนินการ ฯ- 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ..2561 -2565 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6/64 หน้า 72 

ล าดับ 1 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป)

30,000 ก่ิงกาชาดอ าเภอกุด

จับ

ส านักปลัด

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 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง

รางระบายน้ าส าเร็จรูปภายในส านักงานเทศบาล

ต าบลเมืองเพีย

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 883 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ าส าเร็จรูป 

ขนาด 0.30*0.30 เมตร (ภายนอก )ยาว 45  เมตร พร้อมบ่อพัก จ านวน  2 บ่อ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลต าบลเมืองเพีย ท่ี 11 / 65

500,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2565ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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 โครงการต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบล

เมืองเพีย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเพีย จ านวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล

เมืองเพีย ท่ี 12 / 65
500,000  ทต.เมืองเพีย กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเทศบาล

ต าบลเมืองเพีย

พ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเทศบาลต าบลเมืองเพีย จ านวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของ

เทศบาลต าบลเมืองเพีย ท่ี 13 / 65 

145,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
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แบบ ผ.02/1

ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมือง  การปกครองและการบริหาร

  7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ

ท างานระดับ

ปฏิบัติการ - 

ช านาญการ 

จ านวน 1 ตัว

เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1,067(กว้าง) x 660(ลึก) x 759(

สูง) มิลลิเมตร หน้าโต๊ะเหล็ก PVC พร้อมกระจกปูโต๊ะขาโต๊ะเหล็ก   

7,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

2 ค่าจัดซ้ือ

เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

All in one 

ส าหรับ

ส านักงาน  

จ านวน 1 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ All in one ส าหรับ ส านักงาน มี

คุณสมบัติ ดังน้ี - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน

หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 

GHz จ านวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผล

กลาง (CPU) มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MBมีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 

ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

17,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ล าดั

บท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา

ณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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 ค่าจัดซ้ือ

เคร่ือง

คอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ค 

ส าหรับ

ประมวลผล  

จ านวน 1 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ ส านักงาน มีคุณสมบัติ ดังน้ี - มีหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้

ความสามารถใน

การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย

กว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

12 น้ิว

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

16,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

พ.ศ.2565ล าดั

บท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา

ณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564
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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 ค่าจัดซ้ือ

เคร่ืองพิมพ์

แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ 

จ านวน 2 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดย

มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก

โรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้า

ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

     

8,600 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

5 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ

ทางานระดับ

ปฏิบัติการ - 

ช านาญการ 

จ านวน 4 ตัว

เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า  1,067(กว้าง) x 660(ลึก) x 759(

สูง) มิลลิเมตร หน้าโต๊ะเหล็ก PVC พร้อมกระจกปูโต๊ะขาโต๊ะเหล็ก   

28,000 ทต.เมืองเพีย กองคลัง

ล าดั

บท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา

ณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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 ค่าจัดซ้ือ

เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

All in one 

ส าหรับ

ส านักงาน 

จ านวน 1 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ All in one ส าหรับ ส านักงาน มีคุณสมบัติ 

ดังน้ี - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย หน่วย

ประมวลผล

กลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MBมีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด

ไม่น้อยกว่า 4 GB 

17,000 ทต.เมืองเพีย กองคลัง

7 ค่าจัดซ้ือ

รถจักรยานยน

ต์ ขนาด 120

 ซีซี จ านวน 1

 คัน

เพ่ือจัดซ้ือรถจักรยานยนต์  ขนาดไม่ต่ ากว่า 120 CC  ราคาท่ีก าหนด

รวมค่าจดทะเบียน ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

54,700 ทต.เมืองเพีย กองคลัง

23

ล าดั

บท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา

ณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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8 ค่าจัดซ้ือ

เคร่ืองพิมพ์

แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ 

จ านวน 1 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย

กว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 

หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

4,300 ทต.เมืองเพีย กองคลัง

  7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดั

บท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา

ณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

18



1 ค่าจัดซ้ือ

เคร่ืองสูบน้ า 

แบบหอยโข่ง 

เคร่ืองยนต์

เบนซิล ขนาด

 7 แรงม้า 

จ านวน 1 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิล ขนาด 7 

แรงม้า  สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า

(1) เป็นเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่น้อยกว่ า 205 ซีซี

(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 น้ิว (100 มิลลิเมตร)

(3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด

(4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร หรือประมาณ 36 ฟุต

(5) อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของเคร่ืองยนต์

ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งานได้

17,800 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

2 ค่าจัดซ้ือเล่ือย

ยนต์ จ านวน 

2 เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเล่ือยยนต์   เป็นเคร่ืองยนต์ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 

ก าลังไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า บาร์ยาวไม่น้อยกว่า 12 น้ิว ขนาดใบเล่ือย

โซ่ไม่น้อยกว่า 3/8 ความยาวบาร์ตัดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว ปริมาตร

กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 38 ซีซี ขนาดเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 0.135 

RPM

20,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

3 ค่าจัดซ้ือ

เคร่ืองตัดหญ้า

 แบบข้อแข็ง 

 จ านวน 1 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบ ข้อแข็ง มีคุณลักษณะดังน้ี

1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

4) พร้อมใบมีด      

9,500 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด
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  7.3 แผนงานการศึกษา

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 ค่าจัดซ้ือ

เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

All in one 

ส าหรับ

ส านักงาน 

จ านวน 1 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ All in one ส าหรับ ส านักงาน มี

คุณสมบัติ ดังน้ี - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน

หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 

GHz จ านวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผล

กลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MBมีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 

ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

17,000 ศพด.วัดสี

หนาราม

ส านักปลัด

ล าดั

บท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา

ณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

20



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 ค่าจัดซ้ือ

เคร่ืองพิมพ์

แบบฉีดหมึก 

พร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์ 

จ านวน 1 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย

กว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 

หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

     

4,300 ศพด.วัดสี

หนาราม

ส านักปลัด

ล าดั

บท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา

ณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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  7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ

คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 2 ตัว

เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 80 x 75 เซนติเมตร (ก x ย x ส)

2. มีช้ันวางคีย์บอร์ดสามารถเล่ือนเข้า-ออกได้ โดยสะดวก

3. มีช่องร้อยสายไฟและสายสัญญาณต่าง ๆ ใช้สะดวก .

4. มีช้ันวาง cpu

5. แผ่นบนโต๊ะและแผ่นข้างโต๊ะท าด้วยวัสดุอย่างดี

4,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

2 ค่าจัดซ้ือ

รถจักรยานยน

ต์ ขนาด 120

 ซีซี จ านวน 1

 คัน

เพ่ือจัดซ้ือรถจักรยานยนต์  ขนาดไม่ต่ ากว่า 120 CC  ราคาท่ีก าหนด

รวมค่าจดทะเบียน ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

54,700 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

ล าดั

บท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา

ณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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 ค่าจัดซ้ือ

เคร่ืองสูบน้า 

แบบหอยโข่ง 

เคร่ืองยนต์

เบนซิล ขนาด

 7 แรงม้า 

จ านวน 1 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิล ขนาด 7 

แรงม้า  สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า

(1) เป็นเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่น้อยกว่ า 205 ซีซี

(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 น้ิว (100 มิลลิเมตร)

(3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด

(4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร หรือประมาณ 36 ฟุต

(5) อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของเคร่ืองยนต์

ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งานได 

"     

17,800 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

4 ค่าจัดซ้ือเล่ือย

ยนต์ จ านวน 

1 เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเล่ือยยนต์   เป็นเคร่ืองยนต์ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 

ก าลังไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า บาร์ยาวไม่น้อยกว่า 12 น้ิว ขนาดใบเล่ือย

โซ่ไม่น้อยกว่า 3/8 ความยาวบาร์ตัดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว ปริมาตร

กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 38 ซีซี ขนาดเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 0.135 

RPM 

     

10,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดั

บท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา

ณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ
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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 ค่าจัดซ้ือเล่ือย

วงเดือนไฟฟ้า

แบบมือถือ 

ขนาด 8 น้ิว  

จ านวน 1 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟ้าแบบ มือถือ  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 น้ิว 

มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์

ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที

2) ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร

3) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเล่ือยข้ันต่ า  

6,400 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

6 ค่าจัดซ้ือ

เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

All in one 

ส าหรับ

ส านักงาน 

จ านวน 1 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ All in one ส าหรับ ส านักงาน มี

คุณสมบัติ ดังน้ี - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน

หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 

GHz จ านวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผล

กลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MBมีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 

ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

เงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป)     

17,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดั

บท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา

ณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ
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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 ค่าจัดซ้ือ

เคร่ือง

คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ค 

ส าหรับ

ประมวลผล 

จ านวน 1 

เคร่ือง

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ ส านักงาน มีคุณสมบัติ ดังน้ี - มีหน่วยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 

1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่

น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล

ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย

กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม

สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth   

     

22,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

ล าดั

บท่ี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา

ณ

สถานท่ี

ด าเนินการ
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