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องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

 
หลักการ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   ที่
เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  
ด้วย  และข้อ ๒๒/๑ “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” นั้น 
 

เหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ได้ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ปรากฏว่า มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ มี
ความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถน าโครงการไปด าเนินการได้ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบขึ้น 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง การบรหิาร การเงนิการคลัง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานรักษาความสงบ 1 100,000.00          1 100,000.00          1 100,000.00          3 300,000.00         
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รวม 1 100,000.00         1 100,000.00         1 100,000.00         3 300,000.00        
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 900,000.00          2 900,000.00          2 900,000.00          6 2,700,000.00      

รวม 0 -           0 0 2 900,000.00         2 900,000.00         2 900,000.00         6 2,700,000.00     
3. ยุทธศาสตรด์้านทรพัยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง การใช้ที่ดิน
3.1 แผนงานการเกษตร

รวม 0 -           0 -           0 -                      0 -                      0 -                      0 -                     
4. ยุทธศาสตรด์้านสังคมและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
4.2 แผนงานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวม
5. ยุทธศาสตร ์ด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข

รวม 0 -                      0 -                      0 -                      0 -                     

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล าพูน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 
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6. ยุทธศาสตร ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6.1 แผนงานการเกษตร
6.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง

รวม
7. ด้านการศึกษา
7.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ

รวม 0 -           0 -           6 1,900,000.00       6 1,900,000.00       6 1,900,000.00       18 5,700,000.00     

รวมทุกแผนงาน 27 8,700,000.00     

6 1,900,000.00       5,700,000.00      6 1,900,000.00       6 1,900,000.00       18

2
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ 1. ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ จิตอาสา 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมการอบรม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติประจ า ความเข้มแข็งให้แก่อบต.ห้วยยาบ ภัยพิบัติของอบต.ห้วยยาบ จ านวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ สามารถปฏิบัติหน้าที่ (งานป้องกันฯ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้า 51 คน 80 ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

ที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ 2. ผู้สังเหตุการณ์ ได้แก่ ในการป้องกันและบรรเทา
ป้องกัน ผู้อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าหน่วย สาธารณภัยในพื้นที่เกิด
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการ งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรณีเหตุ เหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบ สาธารณภัย จ านวน 10 คน เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
บัญชาการณ์ (Incident Command 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
System : ICS) การควบคุมส่ังการ สามารถให้การสนับสนุน
การบริหารจัดการสาธารณภัยใน การปฏิบัติงานของกอง
พื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมี อ านวยการป้องกันและ
มาตรฐานเดียวกัน บรรเทาสาธารณภัยแห่ง
3.เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานกู้ภัยใน พื้นที่ เมื่อเกิดสาธารณภัยได้
ภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
และทันต่อเหตุการณ์ ความสูญเสียในชีวิตและ
4. เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสา ทรัพย์สินจากสารณภัย
พระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความ 3. กองอ านวยการฯมีความ
เข้มแข็งและมีทักษะความรู้ เข้มแข็งและยั่งยืน

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

1. ยุทธศาสตร์  ดา้นการเมอืง การปกครอง การบริหาร การเงินการคลัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาและเพิม่ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

1.2 แผนงานรักษาความสงบ

แบบ ผ. 02 
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
โครงการปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อ เพื่อปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อ หม้อแปลง 50 KVA เป็น 100 400,000 400,000 400,000 1 โครงการ ประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้า กองช่าง
แปลงไฟฟ้าส านักงานอบต.ห้วยยาบ แปลงไฟฟ้าส านักงานอบต. KVA มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพียงพอ

ห้วยยาบ กับการใช้งานของอบต.ห้วยยาบ
โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อเจาะน้ าบ่อบาดาล เพื่อ จ านวน 1 บ่อ 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค/ กองช่าง
บ้านห้วยม่วง หมู่ 3 การอุปโภค/บริโภค ของ บริโภค

ประชาชน

900,000 900,000 900,000 

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์
๒.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 2.1 แผนงานเคหะและชมุชน (เพ่ิมเตมิ)

1

2

แบบ ผ. 02 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและ เพื่อก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถ แบบตามแปลนของอบต. 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ 1. ผู้มาติดต่อสถานศึกษา กองการศึกษา

ลานจอดรถส าหรับผู้มาติดต่องาน ส าหรับผู้มาติดต่องานสถานศึกษา ห้วยยาบ มีที่จอดรถที่สะดวก
สถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา และบุคลากร 2. บุคลากรของ
ของสถานศึกษา สถานศึกษามีที่จอดรถ

สะดวก

2 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของวัสดุ/ เพื่อก่อสร้างอาคารเก็บของวัสดุ/ แบบตามแปลนของอบต. 300,000   300,000   300,000   1 โครงการ สามารถเก็บของวัสดุ/ กองการศึกษา
อุปกรณ์ อุปกรณ์ ห้วยยาบ จ านวน 2 ห้อง อุปกรณ์

3 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 1. ป้ายประชาสัมพันธ์ 100,000   100,000   100,000   1 โครงการ 1. ผู้ปกครองนักเรียนและ กองการศึกษา
ข่าวสารของโรงเรียน ชนิดมีโครงเหล็ก และนักเรียน ทราบข้อมูล

ข่าวสารของโรงเรียน
2. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจกิจกรรม
ในวันส าคัญต่างๆ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์
๗.  ยุทธศาสตร์  ดา้นการศึกษาและการกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๗.๑  แผนงานการศึกษา (เพ่ิมเตมิ)

๒.  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2563
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

แบบ ผ. 02 

5 



6 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง 1. เพื่อเข้าร่วมศึกษา/ดูงานและ นักเรียน ครู และบุคลากร 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ 1. นักเรียน ครู และ กองการศึกษา

วิชาการ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง บุคลากร เข้าร่วมศึกษา
วิชาการ ดูงาน และเข้าร่วมการ
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ แข่งขันทักษะทางวิชาการ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 2. นักเรียนมีกระบวนการ

เรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง

5 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า ส าหรับ เพื่อให้นักเรียนศพด. และรร. แบบตามแปลนของอบต. 800,000   800,000   800,000   1 โครงการ 1. นักเรียนมีร่างกายที่ กองศึกษา
ศพด. และรร.อนุบาล อนุบาล มีสระว่ายน้ า ส าหรับ จ านวน 1 สระ แข็งแรง กองช่าง

ออกก าลังกาย 2. สร้างเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนศพด. และรร.
อนุบาล

6 โครงการจัดซ้ือชุดเคร่ืองนอน  ส าหรับ เพื่อให้นักเรียนศพด. และรร. ชุดเคร่ืองนอน 100,000   100,000   100,000   1 โครงการ 1. นักเรียนมีชุดเคร่ืองนอน กองศึกษา
ศพด. และรร.อนุบาล อนุบาล มีชุดเคร่ืองนอน ส าหรับ ส าหรับนอน

นอน

1,900,000 1,900,000 1,900,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เคร่ืองชั่งดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง 10,000        10,000        10,000        กองช่าง

2 เคหะชุมชน ครุภณัฑ์ ส านกังาน เกา้อี้ จ านวน 2 ตัว 8,000          8,000          8,000          กองช่าง

3 รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ การเกษตร เคร่ืองเปา่ลมสะพายหลัง  เคร่ืองยนต์ เบนซิน 2 จังหวะ 15,000        15,000        15,000        ส านกัปลัด
ภายใน จ านวน 2 เคร่ือง (งานปอ้งกนัฯ)

4 สังคมสังเคราะห์ ครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Mutifunction แบบฉีดหมกึ พร้อมติดต้ัง 8,000          8,000          8,000          ส านกัปลัด
ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) (พฒันาชุมชน)
จ านวน 1 เคร่ือง

5 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 30,000        ส านกัปลัด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์ (งานประชาสัมพนัธ)์
คอมพวิเตอร์ ประจ าป ี2562 จ านวน 1 เคร่ือง

6 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จอโปรเจคเตอร์ ชนดิขาต้ัง 100 นิ้ว จ านวน 1 จอ 5,000          ส านกัปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

41,000       76,000       41,000       

เพ่ิมเติม - บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

ประเภท

แบบ ผ. 03 

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
7 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ส านกังาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาดไมน่อ้ยกว่า 118 ซม.x 4,000          4,000          4,000          ส านกัปลัด

40 ซม. X 87 ซม. จ านวน 1 ตู้ (งานบริหารงานบคุคล)

8 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Mutifunction แบบฉีดหมกึ พร้อมติดต้ัง 8,600          8,600          8,600          ส านกัปลัด
ถึงหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) (งานบริหารงานทั่วไป)
จ านวน 2 เคร่ือง (งานปอ้งกนัฯ)

9 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 40,000 BTU 204,800     204,800     204,800     ส านกัปลัด
เคร่ืองละ 51,200 บาท จ านวน 4 เคร่ือง (งานบริหารงานทั่วไป)

(หอ้งประชุม)

10 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดเส้นทแยงมมุ 100 นิ้ว 15,300        15,300        15,300        ส านกัปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

(หอ้งประชุม)

11 งานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 20,000        20,000        20,000        ส านกัปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

(หอ้งประชุม)

293,700     328,700     293,700     

เพ่ิมเติม - บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

รวมเพ่ิมเติม

แบบ ผ. 03 

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 การศึกษา ครุภณัฑ์ ส านกังาน โต๊ะ 100,000     100,000     100,000     กองการศึกษา

2 การศึกษา ครุภณัฑ์ ส านกังาน เกา้อี้ 100,000     100,000     100,000     กองการศึกษา

3 การศึกษา ครุภณัฑ์ การแพทย์ ตู้เกบ็ยา 2,000          2,000          2,000          กองการศึกษา

4 การศึกษา ครุภณัฑ์ งานบา้นงานครัว มุ้งลวด และผ้ามา่น 100,000     100,000     100,000     กองการศึกษา

5 การศึกษา ครุภณัฑ์ ส านกังาน พาทชีั่นกั้นหอ้ง 100,000     100,000     100,000     กองการศึกษา

6 การศึกษา ครุภณัฑ์ งานบา้นงานครัว ชั้นวางกระเปา๋ 100,000     100,000     100,000     กองการศึกษา

7 การศึกษา ครุภณัฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1,500,000   1,500,000   1,500,000   กองการศึกษา

เปล่ียนแปลงจาก แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
หนา้ 130 ล าดับ 22, 23

2,002,000  2,002,000  2,002,000  รวมเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง -- บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านกังาน ต้ังโต๊ะ All in One  69,000        69,000        69,000        กองการศึกษา

จ านวน 3 เคร่ือง

2 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง 8,900          8,900          8,900          กองการศึกษา
ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

3 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาว-ด า  1 เคร่ือง 8,900          8,900          8,900          กองการศึกษา

86,800       86,800       86,800       รวมเพ่ิมเติม

เพ่ิมเติม -- บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยยาบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ. 03 
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