
 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ฉบับ แกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลยี่งอ 

อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลยี่งอ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ฉบับแกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๓ 
...................................... 

 
ดวยเทศบาลตําบลยี่งอ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแกไข/เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป รวมทั้งจัดหาแหลงงบประมาณอื่นเพื่อใหมีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ ที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาเทศบาลตามกรอบและทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไวตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตําบลยี่งอจึง
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแกไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถขอดูไดที่งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบล
ยี่งอ หรือที่เว็บไซต www.yingocity.go.th 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

รังสฤษฎ  ราชมุกดา 
(นายรังสฤษฎ  ราชมุกดา) 
นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 

สําเนา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับแกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๓ 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน           
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน - - 2 6,129,600 - - - - 2 6,129,600 

รวม - - 2 6,129,600 - - - - 2 6,129,600 
๒) ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
          

 ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข - - 1 120,000 1 120,000 1 120,000 3 360,000 
รวม - - 1 120,000 1 120,000 1 120,000 3 360,000 

รวมทั้งสิ้น - - 3 6,249,600 1 120,000 1 120,000 5 6,489,600 

แบบ ผ. 07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาและเสริมสรางบานเมืองใหนาอยู 
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๑ โครงการกอสรางคู
ระบายน้ําซอยมัสยิด   
ยาเมรพรอมถนน
คอนกรีต 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

- เพื่อกอสรางคูระบาย
น้ําพรอมถนนคอนกรีต
ซอยมัสยิดยาเมรแกไข
ปญหาน้ําขังและเนา
เหม็น 

- คูระบายน้ํา ทอ คสล. 
กวางไมนอยกวา ๐.๘๐ ม. 
ยาวไมนอยกวา ๒๒๑.๐๐ 
ม. 

 ๔,๒๒๙,๖๐๐   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- น้ําในคูไมทวมขัง
ลดปญหากลิ่น
เหม็น 

กองชาง 

๒๒ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตถนนเทศบาล ๘ 
พรอมวางทอระบายน้ํา 

(เพิ่มเติมแผน) 

- เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนจากการที่
ถนนชํารุด 

- ถนน คสล. กวางฉลี่ย ๗.๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาวไมนอย
กวา ๙๘.๐๐ ม. หรือพ้ืนที่ไม
นอยกวา ๗๐๓.๐๐ ตร.ม. 
ขนาดทอระบายน้ํา
เสนผาศูนยกลางกวางไมนอย
กวา ๐.๖๐ ม. (แบบมีบอพัก
พรอมฝาคอนกรีต) 

 ๑,๙๐๐,๐๐๐   รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและสรางบานเมืองใหนาอยู บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ เสริมสรางสันติสุขในพื้นที่ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒. ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๓ อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

(แกไขแผนฯ) 

- เพื่อให
คณะกรรมการชุมชน
ไดดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

- อุดหนุนให
คณะกรรมการชุมชนเปน
หนวยดําเนินการ จํานวน 
๖ ชุมชนๆละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท 

 ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - ประชาชนรอย
ละ ๘๐ ไดรับ
บริการดาน
สาธารณสุขตาม
โครงการ 

- ประชาชนไดรับ
บริการดาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

แบบ ผ. 0๒ 
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สรุปงบหนาบัญชีจัดซื้อครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับแกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๓ 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

แผนงาน/ประเภทครุภณัฑ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป           
 ๑.๑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - - 12 132,200 3 26,400 - - 15 158,600 
 ๑.๒ ครุภัณฑสํานักงาน - - 5 24,790 3 60,500 - - 8 85,290 
 ๑.๓ ครุภัณฑงานบานงานครัว - - - - 1 14,000 - - 1 14,000 
 ๑.๔ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ - - - - 1 6,500 1 60,000 2 66,500 

           
รวมทั้งสิ้น - - 17 156,990 8 107,400 1 60,000 26 324,390 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2564) ฉบับแกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๓ 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการสํานักปลัดฯ 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๒ 
เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐  สํานักปลัด 

๒๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการสํานักปลัดฯ 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ 
VA จํานวน ๒ เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐  สํานักปลัด 

๓๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการสํานักปลัดฯ 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ ๑ (๒๗ 
หนา/นาที) จํานวน ๑ เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๗,๙๐๐   สํานักปลัด 

๔๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการสํานักปลัดฯ 

เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน ๑ เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

  ๗,๙๐๐  สํานักปลัด 

 

แบบ ผ. 08 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการสํานักปลัดฯ 

โตะทํางานเหล็กขนาด ๔ 
ฟุต จํานวน ๑ ตัว 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

  ๔,๐๐๐  สํานักปลัด 

๖๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการประดับงาน
พระราชพิธีตางๆฯ 

โตะหมูบูชา จํานวน ๑ ชุด 
(เพิ่มเติมแผนฯ) 

  ๘,๕๐๐  สํานักปลัด 

๗๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการสํานักปลัดฯ 

ฉากกั้นหอง (Partition) 
จํานวน ๘ แผน 

(แกไขแผนฯ) 

  ๔๘,๐๐๐  สํานักปลัด 

๘๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว 

เพื่อใชในการบริการ
ประชาชน 

เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ 
ขนาด ๑ กอก จํานวน ๑ 
เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

  ๑๔,๐๐๐  สํานักปลัด 

๙๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการเทศบาลตําบลยี่
งอ 

ตูลําโพงเอนกประสงค ขนาด
ไมนอยกวา ๑๕ นิ้ว จํานวน 
๑ ชุด 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

  ๖,๕๐๐  สํานักปลัด 

๑๐๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการเทศบาลตําบลยี่
งอ 

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต 
จํานวน ๕ เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

   ๖๐,๐๐๐ สํานักปลัด 

๑๑๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองคลัง 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๒ 
เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๓๒,๐๐๐   กองคลัง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๒๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองคลัง 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ 
VA จํานวน ๒ เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๕,๐๐๐   กองคลัง 

๑๓๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองคลัง 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ ๑ (๒๗ 
หนา/นาที) จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๗,๙๐๐   กองคลัง 

๑๔๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองสาธารณสุข 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ 
เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๑๖,๐๐๐   กองสาธารณสุข 

๑๕๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองสาธารณสุข 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ 
VA จํานวน ๑ เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๒,๕๐๐   กองสาธารณสุข 

๑๖๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองสาธารณสุข 

เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน ๑ เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๗,๙๐๐   กองสาธารณสุข 

๑๗๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองสาธารณสุข 

โตะทํางานเหล็กขนาด ๔ 
ฟุต จํานวน ๑ ตัว 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๔,๐๐๐   กองสาธารณสุข 

๑๘๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองสาธารณสุข 

เกาอ้ีสําหรับพนักงาน
เทศบาล จํานวน ๑ ตัว 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๓,๐๐๐   กองสาธารณสุข 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๙๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองสาธารณสุข 

เครื่องโทรสารกระดาษ
ธรรมดา จํานวน ๑ เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๖,๒๙๐   กองสาธารณสุข 

๒๐๔ บริหารงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองการศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ 
เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๑๖,๐๐๐   กองการศึกษา 

๒๑๔ บริหารงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองการศึกษา 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ 
VA จํานวน ๑ เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๒,๕๐๐   กองการศึกษา 

๒๒๔ บริหารงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองการศึกษา 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
จํานวน ๑ เครื่อง 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๑๖,๐๐๐   กองการศึกษา 

๒๓๔ บริหารงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองการศึกษา 

ตูเหล็ก ขนาด ๔ ชั้น จํานวน 
๑ ใบ 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๕,๕๐๐   กองการศึกษา 

๒๔๔ บริหารงาน
การศึกษา 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ราชการกองการศึกษา 

เกาอ้ีสําหรับพนักงาน
เทศบาล จํานวน ๒ ตัว 

(เพิ่มเติมแผนฯ) 

 ๖,๐๐๐   กองการศึกษา 
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เหตุผลในการจัดทํา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

ฉบับแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๓ 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม การดําเนินการ เหตุผล 

๑ โครงการกอสรางคูระบายน้ําซอยมัสยิดยาเมรพรอมถนนคอนกรีต - เพิ่มเติมแผนฯ - เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบปญหา
มลพิษทางกลิ่นจากคูระบายน้ําเดิม 

๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตถนนเทศบาล ๘ พรอมวางทอ
ระบายน้ํา 

- เพิ่มเติมแผนฯ - เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบปญหา
ถนนชํารุดการสัญจรไมสะดวก 

๓ อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

- แกไขแผนฯ 
- ระบุงบประมาณดําเนินการใหครบทุกป 

- เพื่อใหมีโครงการพรอมรองรับการขอรับการอุดหนุน
งบประมาณและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร 

๔ การจัดซื้อครุภัณฑ - เพิ่มเติมแผนฯ/แกไขแผนฯ - เพื่อใหมีครุภัณฑสําหรับใชในการปฏิบัติงานราชการของ
เทศบาลและการบริการสาธารณะ 

 

 


