




ค ำน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
การจัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามแบบ ผด. 02/1 ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังมิได้ด าเนินการจัดท าแบบ ผด. 02/1 
ให้ด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งจากหนังสือ  

 

กองวิชาการและแผนงาน จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2561 แก้ไข ฉบับที่ 1 ของเทศบาลต าบลน้ าโจ้ เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลน้ าโจ้ 
ต่อไป 
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ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม                      1 

    - บัญชจี ำนวนครุภัณฑส์ ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น       2 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 แผนงำนบริหำรทัว่ไป
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

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

๑ ตู้เกบ็เอกสาร แบบบานเปดิกระจกสูง จ านวน 1 ตู้ ๖,๐๐๐ เทศบาลฯ ส านกัปลัดเทศบาล

๒ ตู้เกบ็เอกสาร ตู้กระจกแบบบานเล่ือน จ านวน 1 ตู้ 3,900         เทศบาลฯ กองวชิาการฯ

๓ โต๊ะคอมพวิเตอร์ โต๊ะคอมพวิเตอร์ ขนาด (ก) 120 x (ล) 60 x 3,500         เทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

(ส) 75 ซม. จ านวน 1 ตัว

1.2 แผนงำนสำธำรณสุข
รำยละเอียดของกิจกรรม

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

๑ เกา้อี้ เกา้อีผู้้บริหารพนกัพงิสูง ชนดิเบาะหนงั มล้ีอเล่ือน ๗,๐๐๐ เทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 2 ตัว

๒ เกา้อี้ เกา้อีพ้นกังาน ชนดิเบาะหนงั มล้ีอเล่ือน ๗,๒๐๐ เทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 4 ตัว

๓ โต๊ะท างาน โต๊ะท างานเหล็กขนาด 3.5 ฟตุ จ านวน 1 ตัว ๕,๐๐๐ 0 กองสาธารณสุขฯ

ล ำดบั ครภุณัฑ์
  งบประมำณ  

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร

หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลกั

หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕61

เทศบำลต ำบลน้ ำโจ้

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

สถำนทีด่ ำเนินกำรล ำดบั โครงกำร
  งบประมำณ  

(บำท)

แบบ ผด.02/1 

3 แผนการด าเนินงาน ปี 2561 แก้ไข ฉบับที ่1



1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
รำยละเอียดของกิจกรรม

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

๑ โต๊ะท างาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟตุ จ านวน 2 ตัว ๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ กองชา่ง

๒ เกา้อี้ เกา้อีส้ านกังาน ชนดิเบาะหนงั มล้ีอเล่ือน ๑๐,๘๐๐ เทศบาลฯ กองชา่ง

จ านวน 6 ตัว

๓ ตู้เกบ็เอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานเปดิทบึ ขนาด (ก) 916 x (ล) 457 ๔,๐๐๐ เทศบาลฯ กองชา่ง

x (ส) 1,830 มม. จ านวน 1 ตู้

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงำนบริหำรทัว่ไป

รำยละเอียดของครภุณัฑ์

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

๑ เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึ เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึพร้อมติดต้ังถงัหมกึพมิพ์ ๔,๓๐๐ เทศบาลฯ กองวชิาการฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

๒ เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์หรือชนดิ LED ขาวด า เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์หรือชนดิ LED ขาวด า ๗,๙๐๐ เทศบาลฯ กองวชิาการฯ

แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง    

๓ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุค๊ส าหรับงาน 63,000        เทศบาลฯ กองคลัง

 ประมวลผล 3 เคร่ือง    

๔ เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง ๕,๘๐๐ เทศบาลฯ กองคลัง

    

2.2 แผนงำนสำธำรณสุข
รำยละเอียดของกิจกรรม

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

๑ จอคอมพวิเตอร์ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ๓,๐๐๐ เทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

จ านวน 1 จอ    

สถำนทีด่ ำเนินกำร
หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลกั

ล ำดบั โครงกำร
  งบประมำณ  

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร

หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

ล ำดบั ครภุณัฑ์
  งบประมำณ  

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร

หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61

ล ำดบั โครงกำร
  งบประมำณ  

(บำท)

4 แผนการด าเนินงาน ปี 2561 แก้ไข ฉบับที ่1



2.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
รำยละเอียดของกิจกรรม

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

๑ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านกังาน ๓๒,๐๐๐ เทศบาลฯ กองชา่ง

จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง    

๒ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือชนดิ LED เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือชนดิ LED ขาวด าชนดิ ๑๕,๘๐๐ เทศบาลฯ กองชา่ง

Network แบบที ่1 จ านวน 2 เคร่ือง

3. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง
3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน

รำยละเอียดของกิจกรรม

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

๑ สายดับเพลิง สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิว้ ยาว 30 เมตร ๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส านกัปลัดเทศบาล

พร้อมขอ้ต่อสวมเร็วชนดิทองเหลือง จ านวน 2 เส้น  

๒ หวัฉดีดับเพลิง หวัฉดีดับเพลิง ชนดิปรับฝอยละเอยีดได้ 4 ระดับ ๓๐,๐๐๐ เทศบาลฯ ส านกัปลัดเทศบาล

จ านวน 1 อนั  

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ.  ๒๕61
ล ำดบั โครงกำร

  งบประมำณ  
(บำท)

สถำนทีด่ ำเนินกำร
หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลกั

พ.ศ.  ๒๕61พ.ศ. ๒๕60หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลกั

สถำนทีด่ ำเนินกำร
  งบประมำณ  

(บำท)
โครงกำรล ำดบั

5 แผนการด าเนินงาน ปี 2561 แก้ไข ฉบับที ่1



4. ครุภัณฑ์วทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
4.1 แผนงำนสำธำรณสุข

รำยละเอียดของกิจกรรม

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

๑ เคร่ืองพน่หมอกควนั เคร่ืองพน่หมอกควนัก าจดัยงุ ขนาดเคร่ืองยนต์ ๘๐,๐๐๐ เทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

ไมน่อ้ยกวา่ 25 แรงมา้ ถงับรรจนุ้ ามนัเชือ้เพลิง  

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ลิตร ระบบจดุระเบดิถา่นไฟฉายหรือ

ระบบจดุระเบดิคอยส์แมด็นโีตถงับรรจสุารเคมี

ไมน่อ้ยกวา่ 5 ลิตร มนี้ าหนกัเคร่ือง (ไมบ่รรจสุาร

เคมี) ไมม่ากกวา่ 9 กโิลกรัม พร้อมอปุกรณ์ประจ า

เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง

5. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
5.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

รำยละเอียดของกิจกรรม

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

๑ รอกโซ่มอืโยก รอกโซ่มอืโยก (รอกก ามะลอ) ขนาด 2  ตัน ๘,๕๐๐ เทศบาลฯ กองชา่ง

รวมโซ่ยาว 3 เมตร จ านวน 1 อนั

พ.ศ.  ๒๕61
ล ำดบั โครงกำร

  งบประมำณ  
(บำท)

สถำนทีด่ ำเนินกำร
หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลกั
พ.ศ. ๒๕60

โครงกำรล ำดบั
พ.ศ.  ๒๕61พ.ศ. ๒๕60หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลกั
สถำนทีด่ ำเนินกำร

  งบประมำณ  
(บำท)

6 แผนการด าเนินงาน ปี 2561 แก้ไข ฉบับที ่1


