แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
เทศบาลตาบลเทพาลัย อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศเทศบาลตาบลเทพาลัย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
-----------------------------ตามที่เทศบาลตาบลเทพาลัย ได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่
าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และการซักซ้อมแนว
ทางการดาเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท . ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท . 0810.3/ว6732
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประทีป ล้ากลาง
(นายประทีป ล้ากลาง)
นายกเทศมนตรีตาบลเทพาลัย

คานา
เทศบาลตาบลเทพาลัย ได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงม หาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
2548 แลแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และการซักซ้อมแนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อปท . ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ซึ่งได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติ สาหรับพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติมให้เป็น
อานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลเทพาลัย ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ.2563
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) เป็นแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอี ยดแผนงาน
โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น
เทศบาลตาบลเทพาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดาเนินการของเทศบาลตาบลเทพาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน สามารถตอบสนอง
ความต้องการตลอดจนเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเทพาลัย

งานแผนและงบประมาณ
เทศบาลตาบลเทพาลัย

สารบัญ
ส่วนที่ 1
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2
- บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (แบบ ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
- บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)

-

หน้า
1
2-3
5
6-7
8-9
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ส่วนที่ 1
ที่มาของแผนการดาเนินงาน
บทที่ 1
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 ได้กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมรขั้นตอนดาเนินการดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่ที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่ทปี่ ระกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือ
ได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ
ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไข
แผนการดาเนินงานเป็นอา
นาจของผู้บริหารท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0810.3/ว6732 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดให้การจัดทาแผนดาเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอานาจผู้บริหารท้องถิ่น ในปีงบประ มาณ
พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
ภายใต้ระเบียบฯและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตาบลเทพาลัย
จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้แนวทางในการดาเนินงานในงบประมาณ
พ.ศ.2563 ขององค์กรบริหารส่วนเทศบาลตาบลเทพาลัย ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่ วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ
ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
โดยการจัดทาแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
(1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
(2) เพื่อใช้ในการดาเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
(3) เพื่อให้มีกา รประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆของแผนงาน /โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
มีความสะดวกมากขึ้น

หน้า 2
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 ขัน้ ตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทารางแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมก าร
พัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณ ะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ร่างแผนดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงา น แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนั้น ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับตั้งแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดา
เนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
กรณีการจัดทาแผนการดาเนินงารนเพิ่มเติมให้อานาจผู้บริหาร ซึ่งจะต้องจัดทาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ 1 ที่มาของแผนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. บทนา
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
1. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)
3. บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผด. 02/1)
4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
(1) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนเทศบาลตาบล
เทพาลัย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้นทาให้การดาเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น
(2) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า 3
(3) ใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานและการประเมินผลทาให้ติดตามและประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(4) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

หน้า 5
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
เทศบาลตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชีมา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและ
บารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
และบารุงรักษาในเขตชุมชน และท้องถิ่น
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็น
จานวน
ร้อยละของ
งบประมาณ
โครงการทั้งหมด

แบบ ผด.01

ร้อยละ
ของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

เทศบาลตาบลเทพาลัย

3

100.00

776,000

100.00

3
3

100.00
100.00

776,000
776,000

100.00
100.00

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
เทศบาลตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า และบารุงรักษาในเขตชุมชน และท้องถิ่น
ลาดับ

โครงการ

1.

โครงการงานบารุงรักษาทาง
เสริมลาดยาง แอสฟ์ติกคอนก
รีต ถนนเทศบาล 11
(จุดเริ่มต้น บริเวรหน้าบ้าน
นายผิน ทนงูเหลือม จุดสิ้นสุด
บริเวรหน้าบ้านนายผิน แสวง
นอก หมู่ที่ 15 ตาบลเทพาลัย
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
ถนน คสล. (OVERAY) แอสฟัล
ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล11
หมู่ที่ 15 ต.เทพาลัย อ.คง จ.
นครราชสีมา

2.

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ สถานที่
ที่ได้รับ
ดาเนินการ
(บาท)
430,000 ภายในเขต
เทศบาล

เสริมผิวลาดยาง อิสฟัสติก ยาว 245.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่เสริมผิว
ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,151.15 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด
งบประมาณ 430,000 .- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 หน้าที่ 6
ลาดับที่ 1
เสริมผิวถนนจราจร คสล. (OVERAY) กว้าง 187,000
4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่เสริมผิวจราจร คสล.
(OVERAY) รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
งบประมาณ 187,000 .- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (บับที่ 2 พ.ศ.2563 หน้าที่ 12
ลาดับที่ 3

ภายในเขต
เทศบาล

หน่วยงาน
พ.ศ. 2562
พ.ศ.2563
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี
.
ค.
เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
รับผิดชอบ
.
หลัก
กองการ
ประปา/กอง
ช่าง

กองการ
ประปา/กอง
ช่าง

หน้า 6

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
เทศบาลตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.02

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า และบารุงรักษาในเขตชุมชน และท้องถิ่น
ลาดับ

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

3.

โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
ถนน คสล. (OVERAY) แอสฟัล
ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล16
หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.
นครราชสีมา

เสริมผิวจราจรถนน คสล. (OVERAY) กว้าง
5.00 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.05
เมตรหรือพื้นผิวจราจรถนน คสล.
(OVERAY) รวมไม่น้อยกว่า 340,000
ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด) งบประมาร
159,000 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563 หน้าที่11 ลาดับที่ 2

งบประมาณ สถานที่
ที่ได้รับ
ดาเนินการ
(บาท)
159,000 ภายในเขต
เทศบาล

หน่วยงาน
พ.ศ. 2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.
หลัก
กองการ
ประปา/กอง
ช่าง

หน้า 7

แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
เทศบาลตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชีมา
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานคลัง
ลาดับ
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของโครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ที่ได้รับ
ดาเนินการ
(บาท)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
17,000 ภายในเขต
All ln One
All ln One สาหรับงาน
เทศบาล
สาหรับงาน
สานักงาน
สานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน
พ.ศ. 2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
หลัก
กองคลัง

ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานบริหารงานคลัง
ลาดับ
1.

ครุภัณฑ์
เก้าอี้สานักงาน

รายละเอียดของโครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ที่ได้รับ
ดาเนินการ
(บาท)
เก้าอี้สานักงาน จานวน 1
3,500
ภายในเขต
ตัว
เทศบาล

หน่วยงาน
พ.ศ. 2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
หลัก
กองคลัง

หน้า 8

บัญชีครุภัณฑ์ กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
เทศบาลตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชีมา
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานกิจการประปา
ลาดับ
ครุภัณฑ์
1.

เก้าอี้สานักงาน

แบบ ผด.02/1

รายละเอียดของโครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ที่ได้รับ
ดาเนินการ
(บาท)
เก้าอี้สานักงาน จานวน 4
8,000
ภายในเขต
ตัว
เทศบาล

หน่วยงาน
พ.ศ. 2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
หลัก
กองการ
ประปา

รายละเอียดของโครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
ที่ได้รับ
ดาเนินการ
(บาท)
เครื่องอัดอากาศ จานวน 1 20,000 ภายในเขต
เครื่อง
เทศบาล

หน่วยงาน
พ.ศ. 2562
พ.ศ.2563
รับผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
หลัก
กองการ
ประปา

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงานกิจการประปา
ลาดับ
1.

ครุภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศ

หน้า 9

