
                                                                                                                                
 
                                                              
 
                                                 ประกาศเทศบาลเมืองนราธวิาส  
            เรือ่ง  ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕61 –  ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/2562  
                                       ..…………………………………………………  …………… . 
 
               ตามท่ี เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ด าเนินการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 –  ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการและข้อมูลเดิมน ามาจัดท าร่าง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 –  
๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/2562 เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติ น าเสนอผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 –  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/2562 นั้น 
                          บัดนี้  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 –  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/2562 ได้ผ่านความ
เห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสแล้ว เมื่อวันที่ 2๕  กรกฎาคม ๒๕๖2  เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 –  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๑/2562 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

                    
                      นายอุดม เด่นสันติกุล 

                  รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส                                               
                

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการพัฒนา 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

   ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

      ๑.๙ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

     ข้อความเดิม ข้อที ่๒๙ หน้า ๔

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการก่อสร้าง  - เพือ่ให้สามารถ  - ก่อสร้างระบบระบาย - 8,100,000  - - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถ ส านักการช่าง

ระบบระบายน้ าป้อง ระบายน้ าได้ น้ า ค.ส.ล. (ชนิดปากเปิด) จ านวนประชากร ระบายน้ าได้

กันน้ าท่วมข้างบริษัท สะดวกและ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ในเขตเทศบาล คล่องตัวป้องกัน

พิธานพาณิชย์ จ ากัด ป้องกันน้ าท่วมขัง ความยาวประมาณ 270 และพืน้ทีใ่กล้ น้ าท่วมขังและมี

(โตโยต้าชัวร์)  เมตร เคียงได้รับความ การสัญจรไป-มา

  สะดวกสบายใน สะดวกรวดเร็ว

  การสัญจร  

หน้า ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขปี ๑/๒๕๖๒

เทศบาลเมืองนราธวิาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

   ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

      ๑.๙ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

     ข้อความใหม่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการก่อสร้าง  - เพือ่ให้สามารถ  - ก่อสร้างระบบระบาย - 8,100,000  - - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถ ส านักการช่าง

ระบบระบายน้ าป้อง ระบายน้ าได้ น้ า ค.ส.ล. รางส่ีเหล่ียม จ านวนประชากร ระบายน้ าได้

กันน้ าท่วมข้างบริษัท สะดวกและ ส าเร็จรูป ขนาด ในเขตเทศบาล คล่องตัวป้องกัน

พิธานพาณิชย์ จ ากัด ป้องกันน้ าท่วมขัง ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร และพืน้ทีใ่กล้ น้ าท่วมขังและมี

(โตโยต้าชัวร์)  ความยาวรวม ๒๙๓ เคียงได้รับความ การสัญจรไป-มา

 เมตร พร้อมถนน ค.ส.ล. สะดวกสบายใน สะดวกรวดเร็ว

พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ การสัญจร  
๓,๖๓๐ ตารางเมตร

หน้า ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที ่ ๑/๒๕๖๒

เทศบาลเมืองนราธวิาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

   ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

      ๑.๙ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม ข้อที ่๑๓ หน้า ๑๓๑

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการปรับปรุงผิว  - เพือ่ให้ผิวถนนมี  - ปรับปรุงผิวถนนแอส - 5,370,000 - - - ร้อยละ 80 ของ  - ประชาชนมี ส านักการช่าง

ถนนแอสฟัลท์ติคคอน สภาพสมบูรณ์แข็งแรง ฟัลท์ติคคอนกรีต ถนน ประชาชนใน ความสะดวก  
กรีต ถนนแสงจันทร์- ผิวเรียบ การสัญจร แสงจันทร์-ถนนยะกัง 2 ชุมชนและใกล้ สบายและคล่อง  
ถนนยะกัง 2 ไป มาของประชาชน พืน้ทีป่ระมาณ 17,700 เคียงได้รับความ ตัวในการสัญจร

 สะดวกปลอดภัย ตารางเมตร สะดวกสบายใน ไปมายิ่งขึ้น

การสัญจร

หน้า 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลเมืองนราธวิาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

   ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

      ๑.๙ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการปรับปรุงผิว  - เพือ่ให้ผิวถนนมี  - ปรับปรุงผิวถนนแอส - 5,370,000 - - - ร้อยละ 80 ของ  - ประชาชนมี ส านักการช่าง

ถนนแอสฟัลท์ติคคอน สภาพสมบูรณ์แข็งแรง ฟัลท์ติคคอนกรีต ถนน ประชาชนในชุมชน ความสะดวกสบาย  
กรีต ถนนแสงจันทร์- ผิวเรียบ การสัญจรไป แสงจันทร์-ถนนยะกัง 2 และใกล้เคียงได้รับ และคล่องตัวใน  
ถนนยะกัง 2 มาของประชาชน พืน้ทีป่ระมาณ 1๕,๖00 ความสะดวกสบาย การสัญจรไปมา

 สะดวกปลอดภัย ตารางเมตร ในการสัญจร ยิ่งขึ้น

หน้า 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที ่ ๑/๒๕๖๒

เทศบาลเมืองนราธวิาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

   ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

      ๑.๙ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม ข้อที ่๑๖ หน้า ๒

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการก่อสร้าง  - เพือ่ให้สามารถ  - ก่อสร้างปรับปรุงผิว - 3,000,000  - - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถสัญจร ส านักการช่าง

ปรับปรุงผิวถนน เป็นทางสัญจรของ ถนนแอสฟัลท์ติคคอน จ านวนประชากร สะดวกท าให้

แอสฟัลท์ติคคอน ประชาชนในชุมชน กรีตขนาดกวา้งประมาณ ในเขตเทศบาล ประชาชนมี

กรีตพร้อมปรับ ให้มีความสะดวก 12 - 16 เมตร ความ และชุมชนได้รับ คุณภาพชีวติทีดี่

ปรุงภูมิทัศน์ถนน เพิม่ภูมิทัศน์ใน ยาวประมาณ 875 เมตร ความสะดวก การสัญจรไป-มา

จาตุรงค์รัศมี(ช่วง พืน้ที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์เส้น สบายในการ สะดวกยิ่งขึ้นมี

สามแยกหน้าสวน จราจรพร้อมขยายผิว สัญจรมีภูมิทัศน์ ความสวยงาม

กรมหลวงฯ ถึง จราจรทางเท้า ไฟฟ้าส่อง ทีส่วยงาม บริเวณสองข้าง

ถนนทางหลวง สวา่งบริเวณถนน ทาง

ตากใบ) จาตุรงค์รัศม(ีช่วงสามแยก

หน้าสวนกรมหลวงฯ ถึง

ถนนทางหลวงตากใบ  

หน้า ๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)แก้ไขปี ๑/ ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองนราธวิาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

   ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

      ๑.๙ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิมใหม่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการก่อสร้าง  - เพือ่ให้สามารถ  - ก่อสร้างปรับปรุงผิว - 3,000,000  - - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถสัญจร ส านักการช่าง

ปรับปรุงผิวถนน เป็นทางสัญจรของ ถนนแอสฟัลท์ติคคอน จ านวนประชากร สะดวกท าให้

แอสฟัลท์ติคคอน ประชาชนในชุมชน กรีตขนาดกวา้งประมาณ ในเขตเทศบาล ประชาชนมี

กรีตพร้อมปรับ ให้มีความสะดวก 12 - 16 เมตร ความ และชุมชนได้รับ คุณภาพชีวติทีดี่

ปรุงภูมิทัศน์ถนน เพิม่ภูมิทัศน์ใน ยาวประมาณ ๗7๐ เมตร ความสะดวก การสัญจรไป-มา

จาตุรงค์รัศมี(ช่วง พืน้ที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์เส้น สบายในการ สะดวกยิ่งขึ้นมี

สามแยกหน้าสวน จราจรพร้อมขยายผิว สัญจรมีภูมิทัศน์ ความสวยงาม

กรมหลวงฯ ถึง จราจรทางเท้า ไฟฟ้าส่อง ทีส่วยงาม บริเวณสองข้าง

ถนนทางหลวง สวา่งบริเวณถนน ทาง

ตากใบ) จาตุรงค์รัศม(ีช่วงสามแยก

หน้าสวนกรมหลวงฯ ถึง

ถนนทางหลวงตากใบ  

หน้า ๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่๑/ ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองนราธวิาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชน บนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

    2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

        2.3 แผนงาน  การศึกษา

ข้อความเดิม ข้อที ่๗ หน้า ๑๕๑ - ๑๕๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการสนับสนุน  - เพือ่สนับสนุน  - อุดหนุนโครงการ 5,760,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 นักเรียนระดับ  - นักเรียน ส านักการศึกษา

อาหารกลางวนั โครงการอาหาร อาหารกลางวนัให้กับ อนุบาล ถึง โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาล กลางวนัให้กับ สถานศึกษาโรงเรียน ชั้น ป. 6 นราธวิาสมี

นราธวิาส สถานศึกษา อนุบาลนราธวิาส ได้รับประทาน อาหารกลางวนั

หน่วยงานอื่น อาหารกลาง รับประทาน 

วนัครบถ้วน - นักเรียนได้รับ

 การดูแลเอาใจ

ใส่ด้านโภชนา

การทีดี่ส่งผลให้

มีร่างกายที่

สมบูรณ์แข็ง

แรงสติปัญญาดี

หน้า  ๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองนราธวิาส

งบประมาณ

แบบ ผ. 0๒ 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชน บนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

    2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ

        2.3 แผนงาน  การศึกษา

ข้อความใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการสนับสนุน  - เพือ่สนับสนุน  - อุดหนุนโครงการ 5,760,000 5,800,000 5,80๔,000 5,8๕0,000 5,8๕0,000 นักเรียนระดับ  - นักเรียน ส านักการศึกษา

อาหารกลางวนั โครงการอาหาร อาหารกลางวนัให้กับ อนุบาล ถึง โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาล กลางวนัให้กับ สถานศึกษาโรงเรียน ชั้น ป. 6 นราธวิาสมี

นราธวิาส สถานศึกษา อนุบาลนราธวิาส ได้รับประทาน อาหารกลางวนั

หน่วยงานอื่น อาหารกลาง รับประทาน 

วนัครบถ้วน - นักเรียนได้รับ

 การดูแลเอาใจ

ใส่ด้านโภชนา

การทีดี่ส่งผลให้

มีร่างกายที่

สมบูรณ์แข็ง

แรงสติปัญญาดี

หน้า ๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่๑/๒๕๖๒

เทศบาลเมืองนราธวิาส

งบประมาณ

แบบ ผ. 0๒ 



 
 

บัญชีครุภัณฑ ์



ข้อความเดิม ข้อที ่๔ หน้า ๒๓๒

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผลิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โฆษณา - จัดซ้ือโทรทัศน์ LED - 46,000     - - กองสาธารณสุขฯ

และเผยแพร่ (สมาร์ททีว)ี ขนาดไม่น้อย

กวา่ 48 นิ้ว พร้อมกล่องรับ

สัญญาณดิจิตอล จ านวน

 2 เคร่ือง

ข้อความใหม่

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผลิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
สาธารณสุข โฆษณา จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี - 48,800     - - กองสาธารณสุขฯ

และเผยแพร่ ( LED TV ) แบบ Smart 
TV ขนาด ๕๐ นิ้ว จ านวน

 ๒ เคร่ือง

หน้า  ๙

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 ครุภัณฑ์

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์

บัญชีครุภัณฑ์

                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่๑ /๒๕๖๒

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.๐๓



ข้อความเดิม ข้อที ่๔๗ หน้า ๒๔๕

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผลิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โรงงาน - จัดซ้ือเล่ือยยนต์ขนาดเล็ก - 18,000     - - กองสาธารณสุขฯ

ใบเล่ือยไม่เกิน ๑๒ นิ้ว 

จ านวน 2 เคร่ือง

ข้อความใหม่

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผลิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ก่อสร้าง - จัดซ้ือเล่ือยยนต์ - 17,500     - - กองสาธารณสุขฯ

จ านวน ๑ เคร่ือง

รายละเอียดตามที่

(เทศบาลก าหนด)

หน้า  ๑๐

งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีผ่่านมา

บัญชีครุภัณฑ์

                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่๑ /๒๕๖๒

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

แบบ ผ.๐๓



ข้อความเดิม ข้อที ่๑๙ หน้า ๒๕๘

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผลิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
การเกษตร - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า - 38,000     - - กองสาธารณสุขฯ

สะพายแบบข้อแข็ง

จ านวน 4 เคร่ือง

ข้อความใหม่

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผลิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
การเกษตร - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า - 38,000     - - กองสาธารณสุขฯ

สะพายแบบข้อแข็ง

จ านวน 4 เคร่ือง

หน้า  ๑๑

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์

ประเภท

ที่

บัญชีครุภัณฑ์

                       แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 )เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่๑ /๒๕๖๒

ที่

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและทีผ่่านมา

ครุภัณฑ์

แผนงาน หมวด

1 พาณิชย์

แบบ ผ.๐๓


