



แบบ ผ. 03

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 
(บาท)

ป ี2562 
(บาท)

ป ี2563 
(บาท)

ป ี2564 
(บาท)

ป ี2565 
(บาท)

1 แผนงาน
อตุสาหกรรมและ
โยธา

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เพื่อใช้ในงานกอ่สร้าง 
สาธารณูปโภค และ
สนบัสนนุงานปอ้งและ
บรรเทาสาะรณภยั

จัดซ้ือรถยนต์ตักหนา้ขุดหลัง
ชนดิขับเคล่ือนส่ีล้อ เคร่ืองยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ

- - 3,000,000 - หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ      

กองช่าง อบต.
ดอนแร่

2 แผนงานการเกษตร ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อเปน็การลดต้นทนุทาง
การเกษตร เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริม
อาชีพทางการเกษตร 
บรรเทาสาธารณภยั น้้า
ทว่ม ภยัแล้ง

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบหอย
โข่งชนดิขับเคล่ือนด้วย
เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดทอ่ดูด Ø
 8 นิ้ว สูบน้้าได้ไมน่อ้ยกว่า 
580 ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูงไม่
นอ้ยกว่า 13.5 ม. ติดต้ังบน
เทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ พร้อม
อปุกรณ์

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 กองทนุไฟฟา้ 
กองช่าง อบต.

ดอนแร่

3 แผนงานสาะรณสุข ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อสนบัสนนุงานปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

จัดซ้ือรถพยาบาล 4 ล้อ 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาด
กระบอกสูบ 2,400 ซีซี. 
พร้อมติดต้ังอปุกรณ์กู้ชีพ 
อปุกรณ์ทางการแพทย์

- - 1,000,000 - ส้านกัปลัด 
อบต.ดอนแร่

หน้า 230

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ อ าเภอเมืองราชบรุี จังหวัดราชบรุี
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)

บญัชีครุภณัฑ์

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงานที่






แบบ ผ. 03

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 
(บาท)

ป ี2562 
(บาท)

ป ี2563 
(บาท)

ป ี2564 
(บาท)

ป ี2565 
(บาท)

4 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ส้านกังาน เพื่อปอ้งกนัและลดปญัหา
อาชญากรรมและ
สามารถตรวจหาผู้กระท้า
ความผิด

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV หมู่
ที่ 1

- - - 300,000 ส้านกัปลัด 
อบต.ดอนแร่

5 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ส้านกังาน เพื่อปอ้งกนัและลดปญัหา
อาชญากรรมและ
สามารถตรวจหาผู้กระท้า
ความผิด

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV 
บริเวณถนนสายดอนแร่-เขา
พระเอก และบริเวณจุดเส่ียง
อนัตรายต้าบลดอนแร่

- - - 800,000 ส้านกัปลัด 
อบต.ดอนแร่

6 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ไฟฟา้และ
วิทยุ

เพื่อจัดใหม้อีปุกรณ์ใน
การดับไฟเบื้องต้นประจ้า
หมู่บา้น

จัดซ้ือถังดับเพลิงประจ้าหมู่บา้น
 หมู่ที่ 8 ขนาด 15 ปอด์น 
มอก.4A5B

- - - 12,000 ส้านกัปลัด 
อบต.ดอนแร่

7 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อสนบัสนนุรถดับเพลิง 
บรรเทาภาวะขาดน้้า
อปุโภคและบริโภค

จัดซ้ือรถบรรทกุน้้าเอนกประสง
 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้้าได้ 
6,000 ลิตร

- - - 2,119,000 หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ    
ส้านกัปลัด 
อบต.ดอนแร่

8 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ส้านกังาน เพื่อบรรเทาปญัหาภยั
แล้งภายในต้าบลดอนแร่

จัดซ้ือถังน้้าเพื่อการอปุโภค
บริโภคตามแบบที่ อบต.ดอนแร่
 ก้าหนด

200,000 - - - ส้านกัปลัด 
อบต.ดอนแร่

9 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าวัสดุ วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อใหป้ระชาชนมจีุดทิ้ง
ขยะและรองรับปริมาณ
ขยะที่เพิ่มขึ้น

จัดหาถังขยะประจ้าหมู่บา้น 
จ้านวน 10 หมู่บา้น ภายใน
ต้าบลดอนแร่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง อบต.
ดอนแร่

หน้า 231

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์






แบบ ผ. 03

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป ี2561 
(บาท)

ป ี2562 
(บาท)

ป ี2563 
(บาท)

ป ี2564 
(บาท)

ป ี2565 
(บาท)

10 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อใช้ในการเกบ็ขยะมลู
ฝอยภายในต้าบลดอนแร่

จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุเกบ็ขยะ
เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด 6 ล้อ
จ้านวน 1 คัน

- - - 2,000,000 หนว่ยงานอื่น
ของรัฐ      

กองช่าง อบต.
ดอนแร่

11 แผนงานการพาณิชย์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้้าประปาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
สะอาดและเพยีงพอ

เคร่ืองสูบน้้าบาดาล
(ซับเมิร์ส)ปลีะ จ้านวน 2 
ตัวตัวที่ 1 ขนาด 2.0 HP 
14 ใบพดั 3 เฟส มอก. ตัวที่
 2 ขนาด 2.0 HP 14 
ใบพดั 1 เฟส พร้อมสาย
และกล่อง Control

- 52,000    52,000 - กองช่าง 
อบต.ดอนแร่

1,050,000 902,000 4,902,000 6,081,000 850,000

หน้า 232

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก

รวม


