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ค าน า 

  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ของ
เทศบาลต าบลดอนยายหอมจัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลดอนยายหอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลดอนยายหอมฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุก

หน่วยงาน ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ิมเติม และก าหนด

ระยะเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจน และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลดอนยายหอมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1  บทน า          หน้า 
-  บทน า          1 
-  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      1 
-  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      2 
-  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      2 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
-  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)    3 
-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)    4 
-  บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ      7 
-  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  8 
   (แบบ ผด.02/1) 
 

ภาคผนวก 
-  ประกาศแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   13 
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ส่วนที่ ๑ บทน ำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีแนวทางการปฏิบัติตามข้อ ๒๗ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดอนยายหอม
ประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งมีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานต่างๆที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด            
แก่ประชาชนต่อไป 
  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง เทศบาลต าบลดอนยายหอม        
จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาช่วงปีหนึ่ง ที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลดอนยายหอม 
  ๒. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๓. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลดอนยายหอม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ในพ้ืนที่ต าบลดอนยายหอม 
  ๔. เพ่ือให้เกิดการประสานและบูรณาการ การท างานร่วมระหว่างเทศบาลต าบลดอนยายหอมกับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 
  ๕. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประหยัด มีความคุ้มค่า และโปร่งใส ประชาชน
ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 
  ๖. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดอนยายหอม มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติ สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ 
  ๗. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนยายหอม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเชิง
ยุทธศาสตร์ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  ๘. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนยายหอม 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
 1. ส ำนักงำน/กองของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอมทีได้รับอนุมัติงบประมำณ หรือหน่วยงำน
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ จัดส่งรำยละเอียดแผนงำน โครงกำร กิจกรรมกำร
พัฒนำ ที่ด ำเนินกำรจริงในพ้ืนที่ที่เทศบำลฯรับผิดชอบ เสนอผู้บริหำรท้องถิ่นพร้อมส่งรำยละเอียดให้เจ้ำหน้ำที่        
ที่เก่ียวข้อง  
  2. เจ้ำหน้ำที่รวบรวมแผนงำน โครงกำร กิจกรรมกำรพัฒนำ จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี งบประมำณ  พ .ศ .2563  เพ่ิ ม เติ ม  ครั้ งที่  1  พ .ศ .2563  เสนอผู้ บ ริห ำรเพ่ื อประกำศใช้                       
  3. ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม เป็นเวลำ 30 วัน เพื่อให้ประชำชนได้ทรำบโดยทั่วกัน และจัดส่ง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 

ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
  ๑. ท าให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนยายหอม มีประสิทธิภาพ เกิดความประหยัดและ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนา 
  2. ท ำให้เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม มีแผนงำนที่แสดงถึงรำยละเอียด โครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรมของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม ส่วนรำชกำรกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืนๆที่จะ
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  3. ท ำให้กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำท้องถิ่น และกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี มีควำมสอดคล้อง ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์เทศบำลต ำบลดอนยำยหอม 
  ๔. ท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำมีควำมสะดวก สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของผู้บริหำรท้องถิ่นได ้
  ๕. ท ำให้กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลดอนยำยหอม บรรลุวัตถุประสงค์ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 



ผด.๐๑

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ
แผนงาน ท่ีด าเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  1.1 แผนงานการศึกษา 1 100.00 500,000 100.00 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 1 100.00 500,000 100.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
  3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100.00 286,200 100.00 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 1 100.00 286,200 100.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
  6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 50.00 264,000 7.16

รวม 1 50.00 264,000 7.16
รวมท้ังส้ิน 3 100.00 1,050,200 100.00

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองช่าง

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้ที ่3



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 1.1 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 ก่อสร้างพ้ืน คสล. หนา 0.15 ม. 500,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ส านักปลัดเทศบาล

จุดท่ี 1 ขนาดกว้าง 10.80 ม. (งานการศึกษา)
ยาว 33.50 ม. กองช่าง
จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 7.00 ม.

ยาว 9.00 ม. และขนาดกว้าง

7.00 ม. ยาว 18.00 ม.

จุดท่ี 3 ขนาดกว้าง 1.00 ม.

ยาว 35.00 ม. (รวมพ้ืนท่ีก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม.)

พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อม

บ่อพัก คสล.จ านวน 2 บ่อ ความ

ยาวรวม 20.00 ม.บริเวณภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (อาคารใหม่)

(รายละเอียดแบบแปลนตามท่ี

เทศบาลก าหนด)

รวม 500,000

 โครงการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลดอนยายหอม 
(อาคารใหม่)

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563

  1 โครงการ

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
ล าดับ

ท่ี
งบประมาณ (บาท)

ผด.02

ระยะเวลาด าเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2562
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก พ.ศ. 25๖3

เทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สถานท่ีด าเนินงาน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้ที ่4



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
  3.3 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

รวม 286,200.00

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3

ผด.02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานท่ีด าเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่   จิต
อาสาภัยพิบัติของเทศบาลฯ 
จ านวน 50 คน ต่อรุ่น

286,200.00 กรมการสัตว์ทหารบก ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ)

 1 โครงการ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้ที ่5



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
   6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

รวม 264,000 1 โครงการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3สถานท่ีด าเนินงาน

264,000 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเสมา
ธรรมจักร 6 บริเวณร้านไพโรจน์ค้า
ไม้ ถึงบ้านนายประยงค์ หอมศรี
ประเสริฐ

กว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. 
หนา 0.05 ม. พ้ืนท่ีก่อสร้างรวมไม่
น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. 
(รายละเอียดแบบแปลนท่ีเทศบาล
ก าหนด)

ซอยเสมาธรรมจักร 6 
บริเวณร้านไพโรจน์ค้าไม้
 ถึงบ้านนายประยงค์ 
หอมศรีประเสริฐ

กองช่าง

ผด.02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ล าดับท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้ที ่6



ครุภัณฑ์ จ านวนรายการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ
แผนงาน ท่ีด าเนินการ ของรายการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 3 100.00 51,600 100.00
    1.2 แผนงานสาธารณสุข 2 100.00 53,800 100.00

รวม 5 100.00 105,400 100.00
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 100.00 44,800 100.00

รวม 1 100.00 44,800 100.00
3. ครุภัณฑ์ส านักงาน
    3.1 แผนบริหารงานท่ัวไป 2 100.00 108,800 100.00
    3.2 แผนงานสาธารณสุข 1 100.00 28,000 100.00

รวม 3 100.00 136,800 100.00
รวมท้ังส้ิน 9 100.00 287,000 100.00

ส านักปลัดเทศบาล , กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ (ศูนย์บริการฯ)

บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองคลัง

ส านักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขฯ (ศูนย์บริการฯ)

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้ที ่7



1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

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 44,000

2 5,000

3 2,600

รวม  3 รายการ 51,600

 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เทศบาลต าบล
ดอนยายหอม

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชนและงาน
การเจ้าหน้าท่ี)

 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาว ด า 
(18 หน้าต่อนาที) จ านวน 1
 เคร่ือง

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เทศบาลต าบล
ดอนยายหอม

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(งานการ
เจ้าหน้าท่ี)

พ.ศ. 25๖3งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินงาน

พ.ศ. 2562
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 
จ านวน 2 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 22,000 บาท

เทศบาลต าบล
ดอนยายหอม ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชนและงาน
การเจ้าหน้าท่ี)

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ล าดับท่ี รายละเอียดของครุภัณฑ์

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้ที ่8



1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.2 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  เคร่ืองพิมพ์สต๊ิกเกอร์ยา 9,800

 (ราคาท้องถ่ิน)

วิธีการพิมพ์ Printing method :
ใช้ความร้อนโดยตรง (Direct Thermal)
ใช้ความร้อนผ่านผ้าหมึก (Thermal Transfer)

2 44,000

รวม  2 รายการ 53,800

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 
22,000 บาท

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุข
 ศูนย์บริการฯ

หน่วยความจ า : 8MB Flash Memory 8MB SDRAM

พอร์ตการเช่ือมต่อ interface : USB , RS-232 , 
Parallel

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3

ศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุข
 ศูนย์บริการฯ

ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้ที ่9



2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

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 ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 44,800

รวม  1 รายการ 44,800

 รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
 จ านวน 1 คัน

เทศบาลต าบล
ดอนยายหอม

กองคลัง

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3

ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้ที ่10



3. ครุภัณฑ์ส านักงาน
3.1 แผนบริหารงานท่ัวไป

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 ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 56,000

2 ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 52,800

รวม  2 รายการ 108,800

เทศบาลต าบล
ดอนยายหอม

กองคลัง

 เคร่ืองปรับอากาศชนิดผนัง
ขนาด 24000 บีทียู 
จ านวน 2 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 28,000 บาท

 เคร่ืองท าลายเอกสารแบบ
ตัดละเอียด สามารถท าลาย
เอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น 
จ านวน 1 เคร่ือง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3

เทศบาลต าบล
ดอนยายหอม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินงาน

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้ที ่11



3. ครุภัณฑ์ส านักงาน
3.2 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 ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 28,000

รวม  1 รายการ 28,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25๖3

ศูนย์
กายภาพบ าบัด

กองสาธารณสุข 
(ศูนย์บริการฯ)

 เคร่ืองปรับอากาศติดผนัง 
ขนาด 24000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง

ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ล าดับท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้ที ่12


