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ของ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม 
อ าเภอหนองบัว    จังหวัดนครสวรรค์



  

 
 

ส่วนที่   ๑   
 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
  ๑. บทน า 
   ๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
  ๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  ๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  



 
 

ส่วนที่  ๒   
 

    องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
  ๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)  
 ๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม 
  อ าเภอหนองบัว     จังหวัดนครสวรรค ์
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ส่วนท่ี ๑ 
 
 

 
 

๑.  บทน า 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  
๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ .ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ 2  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วมให้มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2  มี
วัตถุประสงค์ดังนี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยร่วมให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 
 

๓.  ขั้นตอนการ... 
 

บทน า บทน า บทน า 
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๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
 
  ส่วนที ่ ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนการจัดท า... 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลห้วยร่วม   

             ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  
 
 

๔.  ประโยชน์... 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  
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๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วมมี

ความชัดเจนในการปฏิบัติมาข้ึน ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากข้ึน 

(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด
(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซ้ือตู้เหล็ก 2 บานประตู แบบทึบ จดัซ้ือตู้เหล็ก  2  บานประตู แบบทึบ   11,000.00 อบต.ห้วยร่วม ส านักปลัด
(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 61) จ านวน  2  ตู้ๆละ 5,500  บาท  

2 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก  จ านวน 1 ตู้ 7,900.00 อบต.ห้วยร่วม ส านักปลัด

3 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน  2  ตู้ 11,000.00 อบต.ห้วยร่วม ส านักปลัด
(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 61) ขนาดไม่น้อยกว่า ความสูง 152 ซม. ความกว้าง

 87 ซม. ความลึก 40 ซม.
4 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก  จ านวน 2 ตู้ๆ  12,000.00 อบต.ห้วยร่วม ส านักปลัด

(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 61) ละ 6,000 บาท
5 โต๊ะหมู่บูชา จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา ส าหรับอาคารศูนยพ์ัฒนาคุณภาพ  8,500.00 อบต.ห้วยร่วม ส านักปลัด

(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 61) ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายตุ าบลห้วยร่วม 
 จ านวน 1 ชุดๆละ 8,500 บาท 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด
(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่แบบ จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่แบบลากจงู   15,000.00 อบต.ห้วยร่วม ส านักปลัด
ลากจงู จ านวน 1 เคร่ือง
(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 62)
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่

ที่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด
(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  30,300.00 อบต.ห้วยร่วม ส านักปลัด
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI ขนาด 3,500 ANSI Lumens  จ านวน  1  เคร่ือง 
Lumens
(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 62)

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด
(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จดัซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์(พร้อมติดต้ัง) ส าหรับ 30,000.00 อบต.ห้วยร่วม ส านักปลัด
(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 62) อาคารศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายตุ าบลห้วยร่วม 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด
(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สายส่งน้ าดับเพลิง จดัซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน 1 สายๆละ  9,000.00 อบต.ห้วยร่วม ส านักปลัด
(อยู่ในข้อบัญยัติ หน้าที่ 67) 9,000 บาท
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1.4ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่

ที่ พ.ศ. 2561

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562

พ.ศ.2562ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

2.1 ประเภทครุภัณฑ์เครือ่งดับเพลิง

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562



1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM เคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 24,000 อบต. ส านักปลัด

ชนิดติดรถยนต์ ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ (ส าหรับรถบรรทุกน้ าเอนก
ประสงค์)

2 เคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM เคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ 30,000 อบต. ส านักปลัด
ชนิดประจ าที่ ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ (ส าหรับประจ าศูนย ์อปพร.

ต าบลห้วยร่วม)

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สายน้ าดับเพลิง สายน้ าดับเพลิง จ านวน 1 สาย 9,000       อบต. ส านักปลัด
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1. ประเภทครุภัณฑ์เครือ่งดับเพลิง

ที่

1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่ ครุภัณฑ์ พ.ศ.2561

พ.ศ.2561ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560



1.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โต๊ะอนุบาลแบบพับพร้อมเกา้อี้ โต๊ะอนุบาลแบบพับพร้อมเกา้อี้ จ านวน 10 ชุด 40,000     อบต. ส านักปลัด

มีไว้ส าหรับแบ่งกลุ่มท ากจิกรรมของเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลห้วยร่วม

2 เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส าหรับเด็กเล็กศูนย์ 45,000 อบต. ส านักปลัด
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ชุด แยกเป็น 
-บ้านบ่อบอล - ป้อมปราสาทเจา้หญิง

3 ชั้นวางรองเท้า ชั้นวางรองเท้าส าหรับเด็กเล้กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 19,000 อบต. ส านักปลัด
จ านวน 60 คน

4 ชั้นวางเกบ็ของ ชั้นวางเกบ็ของส าหรับเด็กเล้กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 34,800 อบต. ส านักปลัด
(เคร่ืองนอนและของใช่) จ านวน 60 คน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

ที่

21



1.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อม เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ 4,300 อบต. ส านักปลัด

ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 
Printer)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก (Inkjet เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก (Inkjet Printer) 7,900 อบต. กองช่าง

Printer) ส าหรับกระดาษ A3 ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เคร่ือง
2 เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จ านวน 5,600 อบต. กองช่าง

 2 เคร่ือง มีไว้ใช่ในการปฏิบัตรงานของกองช่าง

พ.ศ.2561

รายละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ ครุภัณฑ์
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รายละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่ ครุภัณฑ์
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