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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  เพิ่มเติม (ครั้งที ่1/2562) 

**************************************** 
 ตามที่เทศบาลต าบลปะลุรู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565 ) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 นั้น เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการพัฒนาด้านต่างๆ ในพื้นที่ให้คลอบคลุม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 บัญชีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562  ปรากฏในแบบ ผ.02 
โครงการพัฒนา จ านวน 20 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 32,005,000.- บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการเพิ่มเติม จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 
19,100,000.- บาท ดังนี้   

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา มีโครงการที่ เพิ่ มเติม จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ
17,800,000.- บาท ดังนี้  

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงสีเก่าชุมชนโคกตา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร      
ยาว 650.00 เมตร หรือพ้ืนที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร งบประมาณ 2,800,000.- บาท (กองช่าง) 

2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบก าแพงวัดโคกตา ชุมชนประชาสามัคคี 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หรือพ้ืนที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5,100.00 ตารางเมตร งบประมาณ 
4,200,000.- บาท (กองช่าง) 

3) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองโคกปริเม็ง ช่วงหลังวัดโคกตา– ฝั่งสุสานจีน ชุมชนประชาสามัคคี 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร งบประมาณ 2,800,000.- บาท (กองช่าง) 

4) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดนัด 2 , 3  ขนาดกว้าง 0.60 เมตร       
ยาว 330 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร งบประมาณ 2,500,000.- บาท (กองช่าง) 
  5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปอฮงนือริง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 330.00 เมตร      
หนา 0.15 เมตร เมตร หรือพ้ืนที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,155.00 ตารางเมตร งบประมาณ 850,000.- บาท (กองช่าง) 
  6) โครงการปรับปรุงถนนฉัตรวารินจากสี่แยกหลังส านักงานประปา - สี่แยกอาคาร ICT โดยวิธี 
Over lay งบประมาณ 3,000,000.- บาท (กองช่าง) 
  7) โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า ซอยโคกปริเม็ง 1 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 305.00 เมตร          
งบประมาณ 650,000.- บาท (กองช่าง) 
  8) โครงการปรับปรุงราวกันตกริมคลองโคกปริเม็ง ความยาวรวม 280.00 เมตร งบประมาณ 
1,000,000.- บาท (กองช่าง) 
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  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการที่เพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ
1,300,000.- บาท ดังนี้ 
  1) โครงการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายชื่อถนนซอย 
ติดตั้งไฟเตือนทางแยก ทางร่วม หมุดสะท้อนแสง ราวกันตก สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง งบประมาณ 1,300,000.- บาท (กองช่าง) 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการเพิ่มเติม จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 
10,950,000.- บาท ดังนี้ 
  2.1 แผนงานการศึกษา มีโครงการเพิ่มเติม จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 10,950,000.- บาท ดังนี้ 
  1) โครงการเงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวันเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 
โรงเรียนบ้านโคกตา จ านวน 918 คน โรงเรียนอิสลามบ ารุง จ านวน 259 คน งบประมาณ 6,900,000.- บาท 
(กองการศึกษา) 
  2) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน
งบประมาณ 400,000.- บาท (กองการศึกษา) 
  3) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 
งบประมาณ 500,000.- บาท (กองการศึกษา) 
  4) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ งบประมาณ 350,000.- บาท 
(กองการศึกษา) 
  5) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกตาและโรงเรียนอิสลามบ ารุง งบประมาณ   
2,800,000.- บาท (กองการศึกษา) 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบร้อย ไม่มีโครงการเพ่ิมเติม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ไม่มี
โครงการเพิ่มเติม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไม่มีโครงการเพิ่มเติม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีโครงการ
เพ่ิมเติม 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีโครงการเพิ่มเติม จ านวน 6 โครงการ 
งบประมาณ 1,955,000.- บาท ดังนี้ 
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป มีโครงการเพิ่มเติม จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,655,000.- บาท 
ดังนี้ 
  1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กับผู้มีหน้าที่ช าระภาษีท้องถิ่น  จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน งบประมาณ 20,000.- บาท (กองคลัง) 
  2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้กับผู้มีหน้าที่     
เสียภาษีท้องถิ่น จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน งบประมาณ 20,000.- บาท (กองคลัง) 
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  3) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอปท. พ.ศ. 2550 จ้างเหมาจัดท าระบบแผนที่ภาษี และจ้างเหมาส ารวจ
ภาคสนาม งบประมาณ 100,000.- บาท (กองคลัง) 
  4) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ งบประมาณ 15,000.- บาท (กองคลัง) 
   5) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถผู้มาติดต่อราชการ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
งบประมาณ 1,500,000.- บาท (กองช่าง) 
  7.2 แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการเพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000.- บาท ดังนี้  
  1) โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 1,000 ตัว งบประมาณ 300,000.- บาท (กองช่าง) 

 บัญชีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 ปรากฏในแบบ ผ.02/1 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น) จ านวน  20 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 208,706,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการเพิ่มเติม จ านวน 18  โครงการ งบประมาณ 
203,906,000.-บาท ดังนี้   

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา มีโครงการที่ เพิ่มเติม จ านวน 17  โครงการ งบประมาณ 
194,106,000.- บาท ดังนี้  
  1) โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชานุเคราะห์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 1,350.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ตารางเมตร งบประมาณ 5,800,000.- บาท (กองช่าง) 
  2) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งสองข้างคลองโคกปริเม็งช่วงท่อเหลี่ยมหลังสนามกีฬา มสด. 
ถึงที่ท้ิงขยะเก่าเทศบาล ขนาดยาวรวม 1,300.00 เมตร งบประมาณ 16,900,000.- บาท (กองช่าง) 
  3) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งสองข้างคลองโคกปริเม็งช่วงสะพาน ข้าง หจก.เจ.ที มอเตอร์     
ถึงท่อเหลี่ยมหลังสนามกีฬา มสด. ขนาดยาวรวม 780.00 เมตร งบประมาณ 10,200,000.- บาท (กองช่าง) 
  4) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งสองข้างคลองโคกปริเม็งช่วงสะพานข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
ถึงคลองข้างโรงเรียนมสด. ขนาดยาวรวม 440.00 เมตร งบประมาณ 6,000,000.- บาท (กองช่าง) 
  5) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งสองข้างคลองโคกปริเม็งช่วงสะพานข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
ถึงสะพานเหล็กรถไฟ ขนาดยาวรวม 1,480.00 เมตร  งบประมาณ 19,240,000.- บาท (กองช่าง) 
  6) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งสองข้างคลองไอลือเมาะช่วงบ้านปอฮงนือริงชุมชนต้นไม้สูง     
ถึงสะพานข้างบาลาเซาะปอฮงนือริง ขนาดยาวรวม 1,000.00 เมตร งบประมาณ 13,000,000.- บาท (กองช่าง) 
  7) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งสองข้างคลองไอลือเมาะช่วงสะพานข้างบาลาเซาะปอฮงนือริง      
ถึงสะพานบือแนกลาด ีขนาดยาวรวม 2,000.00 เมตร งบประมาณ 26,000,000.- บาท (กองช่าง) 
  8) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งสองข้างคลองไอยือนิช่วงท่อเหลี่ยมถนนโต๊ะเด็งถึงสะพาน    
ถนนจารุเสถียร ขนาดยาวรวม 1,000.00 เมตร งบประมาณ 13,000,000.- บาท (กองช่าง) 
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  9) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งสองข้างคลองไอยือนิช่วงสะพานถนนจารุเสถียรถึงทุ่งนา
ชุมชนก าปงบารู ขนาดยาวรวม 1,000.00 เมตร งบประมาณ 13,000,000.- บาท (กองช่าง) 
  10) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งสองข้างล ารางสาธารณะคลองไอลือเมาะถึงคลองไอยือนิบริเวณ
ตลาดนัดเก่าชุมชนตลาดล่าง ขนาดยาวรวม 650.00 เมตร งบประมาณ 8,500,000.- บาท (กองช่าง) 
  11) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE ภายในชุมชนต้นไม้สูงขนาดกว้าง 
3.50 - 7.00 เมตร ยาว 2,450.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 13,925.00 ตารางเมตร 
เทศบาลต าบลปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส งบประมาณ 7,897,000.- บาท (กองช่าง) 
  12) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE ภายในชุมชนก าปงบารู 
ขนาดกว้าง 4.00 - 8.00 เมตร ยาว 2,230.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า15,870.00 ตารางเมตร 
เทศบาลต าบลปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส งบประมาณ 8,729,000.- (กองช่าง) 
  13) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALT CONCRETE ภายในชุมชนโคกปริเม็ง 
ขนาดกว้าง 4.00-10.00 เมตร ยาว 2,020 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 13,120.00 ตารางเมตร 
เทศบาลต าบลปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส งบประมาณ 6,812,000.- บาท (กองช่าง) 
  14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจารุเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0001 
ชุมชนต้นไม้สูง ช่วง sta.0+000 สะพานเขตเทศบาลบ้านไอบาตู - ชุมชนต้นไม้สูง sta. 1+000 สามแยกซอยปอฮงนือริง 
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พ้ืนที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร 
เทศบาลต าบลปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส งบประมาณ 9,900,000.- บาท (กองช่าง) 
  15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจารุเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0001 
ชุมชนต้นไม้สูง ช่วง sta. 1+000 สามแยกซอยปอฮงนือริง - ชุมชนตลาดล่าง sta. 2+000 ที่กั้นรถไฟ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร     
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร เทศบาลต าบลปะลุรู 
ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส งบประมาณ 9,900,000.- บาท (กองช่าง) 
  16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจารุเสถียร รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 9-0001 
ชุมชนตลาดบน ช่วง sta.2+000 ที่กั้นรถไฟ - ชุมชนโคกปริเม็ง sta.3+100 สี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ขนาดกว้าง 
8.00 - 9.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนที่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 9,350 ตารางเมตร 
เทศบาลต าบลปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส งบประมาณ 9,990,000.- บาท (กองช่าง) 
  17) โครงการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือป้องกันอุทกภัย-ภัยแล้ง และเพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยภายในเขตเทศบาล งบประมาณ 9,238,000.-บาท (กองช่าง) 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน ไม่มีโครงการเพิ่มเติม 
  1.3 แผนงานการพาณิชย์ มีโครงการทีเ่พิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 9,800,000.- บาท ดังนี้ 
  1) โครงการปรับปรุงสระน้ าส ารองน้ าประปาเทศบาล ขนาดกว้าง 80.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร         
ลึก 9.00 เมตร ชุมชนพัฒนาการ เทศบาลต าบลปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  งบประมาณ 
9,800,000.- บาท (กองช่าง) 
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการเพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
3,000,000.- บาท ดังนี้ 
  2.1 แผนงานการศึกษา ไม่มีโครงการเพิ่มเติม 
  2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการเพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 3,000,000.- บาท ดังนี้ 
  1) โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือพ้ืนที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
1,125.00 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประจ าสนาม ชุมชนตลาดล่าง เทศบาลต าบลปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี 
จ. นราธิวาส งบประมาณ 3,000,000.- บาท (กองช่าง) 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบร้อย ไม่มีโครงการเพ่ิมเติม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทอ่งเทีย่ว ไม่มีโครงการเพ่ิมเติม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีโครงการเพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,800,000.- บาท ดังนี้ 
  5.1 แผนงานการพาณิชย์ มีโครงการเพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,800,000.- บาท ดังนี้  
  1) โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ชุมชนพัฒนาการ เทศบาลต าบลปะลุรู ต.ปะลุรู 
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ขนาด 100.00X30.00 เมตร ลึก 7.00 เมตร งบประมาณ 1,800,000.- บาท (กองช่าง) 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีโครงการเพ่ิมเติม 
 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มีโครงการเพ่ิมเติม 

 บัญชีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คร้ังที่ 1/2562 ปรากฏในแบบ ผ.03  
บัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 24 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,037,290.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (กองช่าง) มีครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม จ านวน 11 รายการ งบประมาณ 
2,431,490.- บาท   
 1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
  1) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ งบประมาณ 23,300.- บาท 
 1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  1) เครื่องตบดิน งบประมาณ 21,000.- บาท 
  2) เครื่องตัดคอนกรีต 16 นิ้ว ขนาดใบพัด 16 นิ้ว งบประมาณ 28,900.- บาท 
  3) เครื่องเจาะคอนกรีต ก าลัง 5 HP 3600 รอบ/นาที มีชุดหล่อเย็นด้วยน้ า 1 ชุด พร้อมเก็บ
ส ารองน้ า 1 ชุด มีล้อเข็น จ านวน 4 ล้อ งบประมาณ 150,000.- บาท 
  4) เครื่องสกัดคอนกรีต งบประมาณ 17,990.- บาท 
  5) เครื่องเชื่อม (TIC/MMA) ตู้เชื่อม (2ระบบ) สามารถเชื่อมได้ แบบ TIC และ MMA งบประมาณ 7,800.- บาท 
 1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (จ านวน 15 เครื่อง) งบประมาณ 142,500.- บาท 
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 1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร 
  1) รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า งบประมาณ 
1,200,000.- บาท 
 1.5 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  1) สามล้อเครื่องเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 100 cc จ านวน 3 คัน งบประมาณ 300,000.- บาท 
 1.6 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1) โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด(กว้าง×ลึก×สูง) 180×45×75 จ านวน 150 ชุด งบประมาณ 
480,000.- บาท 
  2) เต็นท์พับ ขนาด 3.00×3.00 เมตร จ านวน 20 ชุด งบประมาณ 60,000.- บาท 
  2. แผนงานการพาณิชย ์(กองการประปา) มีครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 24,000.- บาท   
 2.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1) โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 3 ชุด งบประมาณ 24,000.- บาท 
 3. แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม จ านวน 1 รายการ 
งบประมาณ 300,000.- บาท 
 3.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  1) รถดัมเปอร์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 500 ลิตร งบประมาณ 300,000.- บาท 
 4. แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม จ านวน 3 รายการ 
งบประมาณ 69,800.- บาท 
 4.1 ครุภัณฑ์การเกษตร 
  1) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพ้ืนขนาด 3.5 แรงม้า งบประมาณ 16,800.- บาท 
 4.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 5 เครื่อง งบประมาณ 47,500.- บาท 
 4.3 ครุภัณฑ์โรงงาน  
  1) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว งบประมาณ 5,500.- บาท 
 5. แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) มีครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม จ านวน 5 รายการ งบประมาณ 1,138,500.- บาท 
 5.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 
  1) ชุดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับรับประทานอาหาร ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอัลอาลีย์ ชุดละ 11,000 บาท จ านวน 40 ชุด งบประมาณ 440,000.- บาท 
  2) เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ 
จ านวน 2 ชุด งบประมาณ 400,000.-บาท 
 5.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  1) เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 kva จ านวน 15 เครื่อง งบประมาณ 88,500.- บาท 
  2) คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 5 เครื่อง งบประมาณ 150,000.- บาท 
  3) เครื่องพิมพ์ จ านวน 4 เครื่อง งบประมาณ 60,000.- บาท 
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 6. แผนงานรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัดฯ) มีครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 27,500.- 
บาท 
 6.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1) ตู้ล็อกเกอร์ 4 ช่อง จ านวน 5 ตู้ งบประมาณ 27,500.- บาท 
 7. แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) มีครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 
46,000.- บาท 
 7.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดค่าความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 42,500.- บาท 
  2) จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 3,500.- บาท 
 

...................................................................... 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม (ครั้งที1่/2562)
แบบ ผ.01



แบบ ผ 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 25 211,906,000 - - 25 211,906,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1 1,300,000 - - 1 1,300,000

1.3 แผนงานการพาณิชย์ 1 9,800,000 - - 1 9,800,000

- - - - - - 27 223,006,000 - - 27 223,006,000

2.1 แผนงานการศึกษา - - - - 5 10,950,000 5 10,950,000 5 10,950,000 15 32,850,000

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒธนธรรม - - - - - - 1 3,000,000 - - 1 3,000,000

     และนันทนาการ

- - - - 5 10,950,000 6 13,950,000 5 10,950,000 16 35,850,000

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบำลต ำบลปะลุรู

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปี

1)  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

รวม

2)  กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต

รวม

ปี 2564

ยุทธศำสตร์

     สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

3)  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/

รวม

4) กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริม

    กำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว

รวม



แบบ ผ 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5.1 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - 1 1,800,000 - - 1 1,800,000

- - - - - - 1 1,800,000 - - 1 1,800,000

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

    ตำมหลักธรรมำภิบำล

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - 4 155,000 5 1,655,000 4 155,000 13 1,965,000

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1 300,000 - - 1 300,000

- - - - 4 155,000 6 1,955,000 4 155,000 14 2,265,000

- - - - 9 11,105,000 40 240,711,000 9 11,105,000 58 262,921,000

9

รวมท้ังส้ิน

5)  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ยุทธศำสตร์

ปี 2561

รวม

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2562

7)  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

รวม

     และส่ิงแวดล้อม

     จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

รวม

     และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

6)  กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบำลต ำบลปะลุรู



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม (ครั้งที1่/2562)
แบบ ผ.02



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ลดความเหล่ือมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร - - - 2,800,000 - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

เสริมเหล็กซอยข้างโรงสีเก่า ในการสัญจรไป-มา ยาว 650.00 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ในการสัญจรไป-มา

ชุมชนโคกตา ของประชาชน หรือพ้ืนท่ีเฉล่ียไม่น้อยกว่า ยาว 650.00 เมตร หรือ สะดวกข้ึน

 2,600.00 ตารางเมตร พ้ืนท่ีเฉล่ียไม่น้อยกว่า

2,600.00 ตารางเมตร

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง6.00 เมตร  - - - 4,200,000 - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยเลียบก าแพง ในการสัญจรไป-มา ยาว 850.00 เมตร ขนาดกว้าง6.00 เมตร ในการสัญจรไป - มา 

วัดโคกตา ชุมชนประชาสามัคคี ของประชาชน หรือพ้ืนท่ีเฉล่ียไม่น้อยกว่า ยาว 850.00 เมตร สะดวกข้ึน

5,100.00 ตารางเมตร หรือพ้ืนท่ีเฉล่ีย

ไม่น้อยกว่า 5,100.00 

ตารางเมตร 

10
11

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562 

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

ท่ี



   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร - - - 2,800,000 - สะพาน กว้าง 6.00 ม. ประชาชนมีถนน กองช่าง

โคกปริเม็ง ช่วงหลังวัดโคกตา ในการสัญจรไป-มาของ  ยาว 30.00 เมตร ยาว 30.00 ม. ในการสัญจรไป-มา 

– ฝ่ังสุสานจีน ประชาชน สะดวกข้ึน

ชุมชนประชาสามัคคี

4 ก่อสร้างคูระบายน้ า เพ่ือให้มีการระบายน้ าได้ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร - - - 2,500,000 - คูระบายน้ า ขนาดกว้าง การระบายน้ า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและมีประสิทธิภาพ  ยาว 330 เมตร 0.60 ม. ยาว 330 ม. มีความคล่องตัว

ซอยตลาดนัด 2 , 3 ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. และป้องกันน้ าท่วมขัง

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร - - - 850,000 - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

เสริมเหล็กซอยปอฮงนือริง ในการสัญจรไป-มา ยาว 330.00 เมตร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ในการสัญจรไป-มา

ของประชาชน หนา 0.15 เมตร ยาว 330.00 เมตร สะดวกข้ึน

หรือพ้ืนท่ีเฉล่ียไม่น้อยกว่า หนา 0.15 เมตร

1,155.00 ตารางเมตร หรือพ้ืนท่ีเฉล่ีย

ไม่น้อยกว่า

1,155.00 ตร.ม.

6 ปรับปรุงถนนฉัตรวาริน เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร - - - 3,000,000 - ถนน กว้าง 8.00 เมตร ประชาชนมีถนน กองช่าง

จากส่ีแยกหลังส านักงาน ในการสัญจรไป-มา ยาว 890.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร ในการสัญจรไป-มา

ประปา-ส่ีแยกอาคาร ICT ของประชาชน หนา 0.05 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกข้ึน

โดยวิธี Over lay หรือพ้ืนท่ีเฉล่ียไม่น้อยกว่า หรือพ้ืนท่ีเฉล่ีย 

7,120.00 ตารางเมตร ไม่น้อยกว่า

7,120.00 ตร.ม. 

11
12

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ



   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ปรับปรุงคูระบายน้ า เพ่ือให้มีการระบายน้ าได้ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร - - - 650,000 - ขนาดกว้าง 0.60 เมตร การระบายน้ ามีความ กองช่าง

ซอยโคกปริเม็ง 1 สะดวก รวดเร็ว และมี ยาว 305.00 เมตร  ยาว 305.00 เมตร คล่องตัว และป้องกัน

ประสิทธิภาพ ไม่ท าให้เกิด น้ าท่วมขังได้

น้ าท่วมขัง

8 ปรับปรุงราวกันตก เพ่ือความปลอดภัยของ ความยาวรวม 280.00 เมตร - - - 1,000,000 - ความยาวรวม ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ริมคลองโคกปริเม็ง ประชาชนในการใช้สถานท่ี 280.00 เมตร พักผ่อนหย่อนใจ

ในการพักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมต่างๆ

และการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีปลอดภัยและสวยงาม

รวม 8 โครงการ - - - 17,800,000 -

   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดการจราจรภายในเขตเทศบาล เพ่ืออ านวยความสะดวก ภายในเขตเทศบาล - - - 1,300,000 - ประชาชน มีความ ประชาชนมีถนน กองช่าง

ตีเส้นจราจร ติดต้ัง ป้ายจราจร ในการสัญจรไป-มา ปลอดภัยในการสัญจร ในการสัญจร ไป-มา 

ป้ายช่ือถนนซอย ติดต้ังไฟเตือน ของประชาชน ไป-มา ท่ีสะดวกและปลอดภัย

ทางแยก ทางร่วม ย่ิงข้ึน

หมุดสะท้อนแสง ราวกันตก 

สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง

รวม 1 โครงการ - - - 1,300,000 -

ท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ลดความเหล่ือมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือให้นักเรียนได้รับ โรงเรียนบ้านโคกตา - -     6,900,000     6,900,000     6,900,000 นักเรียน เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

อาหารกลางวัน อาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง จ านวน 918 คน จ านวน 1,177 คน อาหารกลางวัน

เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอิสลามบ ารุง ครบถ้วน

ส าหรับนักเรียน จ านวน 259 คน

2 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียน จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน - - 400,000 400,000 400,000 เด็กนักเรียน มีการให้บริการ กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา ได้รับอาหารกลางวัน อาหารกลางวัน

โคกตา 100% ส าหรับเด็กนักเรียน

3 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียน จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน - - 500,000 500,000 500,000 เด็กนักเรียน มีการให้บริการ กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาหารกลางวันอย่างท่ัวถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ได้รับอาหารกลางวัน อาหารกลางวัน

อัลอาลีย์ 100% ส าหรับเด็กนักเรียน

4 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือให้ได้อาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) - - 350,000 350,000 350,000 เด็กนักเรียนได้รับ นักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา

ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา อย่างท่ัวถึง  ให้กับศูนย์พัฒนา อาหารเสริม (นม) เสริม (นม)

เด็กเล็ก 2 ศูนย์ เด็กเล็ก 2  ศูนย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562 

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

   2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนได้รับ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) - -     2,800,000     2,800,000     2,800,000 เด็กนักเรียนได้รับ นักเรียนได้รับ กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกตา อาหารเสริม (นม) อย่างท่ัวถึง ให้โรงเรียนบ้านโคกตา อาหารเสริม (นม) อาหารเสริม (นม)

และโรงเรียนอิสลามบ ารุง และอิสลามบ ารุง 100%

รวม 5 โครงการ - - 10,950,000 10,950,000 10,950,000

14

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบร้อย

       แผนงาน………………………………………….

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

- - - - - - - - - - - -

รวม - - - ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562 

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทียว

       แผนงาน………………………………………….

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

- - - - - - - - - - - -

รวม - - - ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562 

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   แผนงาน...........................

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

- - - - - - - - - - - -

รวม ..........................โครงการ - - ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562 

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

       แผนงาน………………………………………….

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

- - - - - - - - - - - -

รวม ..........................โครงการ - - ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... - - -

 

แบบ ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562 

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

   7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีช าระภาษี จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวนของผู้มาช าระ ประชาชนได้รับความรู้ กองคลัง

ให้ความรู้กับผู้มีหน้าท่ีช าระ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ และจัดอบรมให้ความรู้ ภาษีเพ่ิมมากข้ึน

ภาษีท้องถ่ิน ภาษีท้องถ่ิน แก่ประชาชน

2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี กองคลัง

ให้ความรู้เก่ียวกับ ได้รับความรู้และเข้าใจ และจัดอบรมให้ความรู้ ของการจัดโครงการ มาช าระภาษีเพ่ิมข้ึน

พ.ร.บ.ภาษีท่ีดิน เก่ียวกับพ.ร.บ. มากข้ึน แก่ประชาชน

และส่ิงปลูกสร้าง ให้กับผู้มี

หน้าท่ีเสียภาษีท้องถ่ิน

3 การจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ จ้างเหมาจัดท าระบบแผนท่ี  -  - 100,000       100,000       100,000       ร้อยละ 100 การจัดเก็บรายได้ กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สินตาม ทักษะการปฏิบัติงานได้อย่าง ภาษี และจ้างเหมาส ารวจ ของบุคลากรท่ีเข้ารับ บรรลุผลตามเป้าหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ภาคสนาม การอบรมฯ มีทักษะ

ว่าด้วยแผนท่ีภาษี และปฏิบัติงานได้เพ่ิม

และทะเบียนทรัพย์สิน มากข้ึน

ของ อปท. พ.ศ. 2550
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562 

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



   7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 อบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี  -  - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ กองคลัง

การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ให้มีทักษะและการปฏิบัติงาน ของการจัดโครงการฯ บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

ตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจเก่ียวกับ

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง

พ.ศ. 2560 และปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

5 ก่อสร้างโรงจอดรถ เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร - - - 1,500,000 - โรงจอดรถ สถานท่ีปฏิบัติงาน กองช่าง

ผู้มาติดต่อราชการ ในการจอดรถส าหรับ ยาว 15.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร มีการจอดรถ

ผู้มาติดต่อราชการ ยาว 15.00 เมตร อย่างเป็นระเบียบ

พนักงานเทศบาล และความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

รวม 5 โครงการ - - 155,000 1,655,000 155,000 -

   7.2 แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก เพ่ือใช้ส าหรับจัดกิจกรรม เก้าอ้ีพลาสติก - - - 300,000 - เก้าอ้ีพลาสติก มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ กองช่าง

และพิธีการต่างๆของเทศบาล จ านวน 1,000 ตัว จ านวน 1,000 ตัว จัดกิจกรรมและพิธีการ

ต่างๆของเทศบาล

รวม 1 โครงการ - - - 300,000 -

20

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม (ครั้งที1่/2562)
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
(ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหนว่ยงานอื่นๆ)

แบบ ผ.02/1



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ลดความเหล่ือมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร - - - 5,800,000 - ถนนกว้าง 8.00 เมตร ประชาชนมีถนน กองช่าง

คอนกรีตถนนประชานุเคราะห์ ในการสัญจรไป-มา ยาว 1,350.00 เมตร หรือมี ยาว 1,350.00 เมตร ในการสัญจร ไป-มา

ของประชาชน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวกข้ึน

10,800.00 ตารางเมตร 10,800.00 ตารางเมตร

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา ขนาดยาวรวม 1,300.00 เมตร - - - 16,900,000 - เข่ือนป้องกันตล่ิง มีระบบระบายน้ า กองช่าง

ท้ังสองข้างคลองโคกปริเม็ง น้ าท่วมและน้ าสามารถ ท้ังสองข้าง ขนาดยาว ท่ีมีประสิทธิภาพ

ช่วงท่อเหล่ียมหลังสนามกีฬา ระบายได้อย่างสะดวก รวม 1,300.00 เมตร

มสด. ถึงท่ีท้ิงขยะเก่า

เทศบาล

3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา ขนาดยาวรวม 780.00 เมตร - - - 10,200,000 - เข่ือนป้องกันตล่ิง มีระบบระบายน้ า กองช่าง

ท้ังสองข้างคลองโคกปริเม็ง น้ าท่วมและน้ าสามารถระบายได้ ท้ังสองข้างขนาดยาว ท่ีมีประสิทธิภาพ

ช่วงสะพาน ข้าง หจก.เจ.ที  อย่างสะดวก รวม 780.00 เมตร

มอเตอร์ ถึงท่อเหล่ียมหลัง

สนามกีฬามสด.

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน)

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ

21



   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา ขนาดยาวรวม 440.00 เมตร - - - 6,000,000 - เข่ือนป้องกันตล่ิง มีระบบระบายน้ าท่ีมี กองช่าง

ท้ังสองข้างคลองโคกปริเม็ง น้ าท่วมและน้ าสามารถ ท้ังสองข้างขนาดยาว ประสิทธิภาพ

ช่วงสะพานข้างการไฟฟ้า ระบายได้อย่างสะดวก รวม 440.00 เมตร

ส่วนภูมิภาค ถึงคลองข้าง
โรงเรียนมสด.

5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา ขนาดยาวรวม 1,480.00 เมตร - - - 19,240,000 - เข่ือนป้องกันตล่ิง มีระบบระบายน้ า กองช่าง

ท้ังสองข้างคลองโคกปริเม็ง น้ าท่วมและน้ าสามารถ ท้ังสองข้าง ขนาดยาว ท่ีมีประสิทธิภาพ

ช่วงสะพานข้างการไฟฟ้า ระบายได้อย่างสะดวก รวม 1,480.00 เมตร

ส่วนภูมิภาค ถึงสะพานเหล็ก
รถไฟ

6 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา ขนาดยาวรวม 1,000.00 เมตร - - - 13,000,000 - เข่ือนป้องกันตล่ิง มีระบบระบายน้ า กองช่าง

ท้ังสองข้างคลองไอลือเมาะ น้ าท่วมและน้ าสามารถ ท้ังสองข้างขนาดยาว ท่ีมีประสิทธิภาพ

ช่วงบ้านปอฮงนือริง ระบายได้อย่างสะดวก รวม 1,000.00 เมตร

ชุมชนต้นไม้สูงถึงสะพาน

ข้างบาลาเซาะปอฮงนือริง 

7 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา ขนาดยาวรวม 2,000.00 เมตร - - - 26,000,000 - เข่ือนป้องกันตล่ิง มีระบบระบายน้ า กองช่าง

ท้ังสองข้างคลองไอลือเมาะ น้ าท่วมและน้ าสามารถ ท้ังสองข้างขนาดยาว ท่ีมีประสิทธิภาพ

ช่วงสะพานข้างบาลาเซาะ ระบายได้อย่างสะดวก รวม 2,000.00 เมตร

ปอฮงนือริง ถึงสะพาน

บือแนกลาดี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
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   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา ขนาดยาวรวม 1,000.00 เมตร - - - 13,000,000 - เข่ือนป้องกันตล่ิง มีระบบระบายน้ า กองช่าง

ท้ังสองข้างคลองไอยือนิ น้ าท่วมและน้ าสามารถ ท้ังสองข้างขนาดยาว ท่ีมีประสิทธิภาพ

ช่วงท่อเหล่ียมถนนโต๊ะเด็ง ระบายได้อย่างสะดวก รวม 1,000.00 เมตร

 ถึงสะพานถนนจารุเสถียร

9 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา ขนาดยาวรวม 1,000.00 เมตร - - - 13,000,000 - เข่ือนป้องกันตล่ิง มีระบบระบายน้ า กองช่าง

ท้ังสองข้างคลองไอยือนิ น้ าท่วมและน้ าสามารถ ท้ังสองข้างขนาดยาว ท่ีมีประสิทธิภาพ

ช่วงสะพานถนนจารุเสถียร ระบายได้อย่างสะดวก รวม 1,000.00 เมตร

ถึงทุ่งนาชุมชนก าปงบารู

10 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา ขนาดยาวรวม 650.00 เมตร - - - 8,500,000 - เข่ือนป้องกันตล่ิง มีระบบระบายน้ า กองช่าง

ท้ังสองข้างล ารางสาธารณะ น้ าท่วมและน้ าสามารถ ท้ังสองข้างขนาดยาว ท่ีมีประสิทธิภาพ

คลองไอลือเมาะถึงคลอง ระบายได้อย่างสะดวก รวม 650.00 เมตร

ไอยือนิบริเวณตลาดนัดเก่า

ชุมชนตลาดล่าง

11 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 3.50 - 7.00 เมตร - - - 7,897,000 - ถนนขนาดกว้าง ประชาชนมีถนน กองช่าง

ASPHALT CONCRETE ภายใน ในการสัญจรไป-มา ยาว 2,450.00 เมตร 3.50-7.00 ม. ในการสัญจรไป - มา

ชุมชนต้นไม้สูง ขนาดกว้าง 3.50 ของประชาชน หนา 0.04 เมตร ยาว 2,450.00 ม. สะดวกข้ึน

- 7.00 เมตร ยาว 2,450.00 หรือพ้ืนท่ีเฉล่ียไม่น้อยกว่า หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนท่ี

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ี  13,925.00 ตารางเมตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า

เฉล่ียไม่น้อยกว่า13,925.00 13,925.00 ตร.ม.

ตารางเมตร เทศบาลต าบลปะลุรู 

ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 4.00 - 8.00 เมตร - - - 8,729,000 - ถนนลาดยาง ขนาด ประชาชนมีถนน กองช่าง

ASPHALT CONCRETE ภายใน ในการสัญจรไป-มา ยาว 2,230.00 เมตร กว้าง 4.00-8.00 เมตร ในการสัญจรไป - มา 

ชุมชนก าปงบารู ขนาดกว้าง 4.00 ของประชาชน หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ี ยาว 2,230.00 เมตร สะดวกข้ึน

 - 8.00 เมตร ยาว 2,230.00 เฉล่ียไม่น้อยกว่า หนา 0.04 เมตร  

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ี 15,870.00 ตารางเมตร หรือพ้ืนท่ีเฉล่ีย

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 15,870.00 ไม่น้อยกว่า

ตารางเมตร เทศบาลต าบลปะลุรู 15,870.00 ตร.ม. 

ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

13 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 4.00-10.00 เมตร - - - 6,812,000 - ถนนลาดยาง ขนาด ประชาชนมีถนน กองช่าง

ASPHALT CONCRETE ภายใน ในการสัญจรไป-มา ยาว 2,020 เมตร กว้าง 4.00-10.00 เมตร ในการสัญจรไป - มา 

ชุมชนโคกปริเม็ง ขนาดกว้าง ของประชาชน หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ี ยาว 2,020 เมตร สะดวกข้ึน

4.00-10.00 เมตร ยาว 2,020  เฉล่ียไม่น้อยกว่า หนา 0.04 เมตร

เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ี 13,120.00 ตารางเมตร หรือพ้ืนท่ีเฉล่ีย

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 13,120.00 ไม่น้อยกว่า

ตารางเมตร เทศบาลต าบลปะลุรู 13,120.00 ตร.ม.

ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดผิวจราจรกว้าง     9,900,000 ถนน คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ถนนจารุเสถียร รหัสทางหลวง ในการสัญจรไป-มา 10.00 เมตร ยาว 1,000.00 ขนาดผิวจราจร ในการสัญจร ไป - มา 

ท้องถ่ิน นธ.ถ.9-0001 ของประชาชน เมตร หนา 0.20 เมตร กว้าง 10.00 เมตร สะดวกข้ึน

ชุมชนต้นไม้สูง ช่วง sta.0+000 หรือพ้ืนท่ีเฉล่ียไม่น้อยกว่า ยาว 1,000.00 เมตร

สะพานเขตเทศบาลบ้านไอบาตู 10,000.00 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร

- sta. 1+000 สามแยก หรือพ้ืนท่ีเฉล่ียไม่น้อยกว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ซอยปอฮงนือริง ขนาดกว้าง 10,000.00 ตร.ม.

10.00 เมตร ยาว 1,000.00 

เมตร หนา 0.20 เมตร พ้ืนท่ีเฉล่ีย

ไม่น้อยกว่า 10,000.00 

ตารางเมตร เทศบาลต าบลปะลุรู

ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดผิวจราจร - - - 9,900,000 - ถนน คสล. ประชาชนมีถนน กองช่าง

ถนนจารุเสถียร รหัสทางหลวง ในการสัญจร ไป-มา กว้าง 10.00 เมตร ขนาดผิวจราจร ในการสัญจร ไป-มา 

ท้องถ่ิน นธ.ถ. 9-0001 ชุมชน ของประชาชน ยาว 1,000.00 เมตร กว้าง 10.00 เมตร สะดวกข้ึน

ต้นไม้สูง ช่วง sta. 1+000 หนา 0.20 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร

สามแยกซอยปอฮงนือริง หรือพ้ืนท่ีเฉล่ียไม่น้อยกว่า  หนา 0.20 เมตร

- ชุมชนตลาดล่าง sta.2+000 10,000.00 ตารางเมตร หรือพ้ืนท่ีเฉล่ียไม่น้อยกว่า

ท่ีก้ันรถไฟ ขนาดกว้าง 10.00 10,000.00 ตร.ม. 

เมตร ยาว 1,000.00 เมตร

หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีเฉล่ีย

ไม่น้อยกว่า 10,000.00

ตารางเมตร เทศบาลต าบลปะลุรู

ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 8.00 - 9.00 เมตร - - - 9,990,000 - ถนน คสล. ขนาดกว้าง ประชาชนมีถนน กองช่าง

ถนนจารุเสถียร รหัสทางหลวง ในการสัญจร ไป-มา ยาว 1,100.00 เมตร 8.00-9.00 เมตร ในการสัญจร ไป-มา 

ท้องถ่ิน นธ.ถ. 9-0001 ชุมชน ของประชาชน หนา 0.20 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร สะดวกข้ึน

ตลาดบน ช่วง sta.2+000 หรือพ้ืนท่ีเฉล่ียไม่น้อยกว่า หนา 0.20 ม.หรือพ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ท่ีก้ันรถไฟ - ชุมชนโคกปริเม็ง 9,350 ตารางเมตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า

sta. 3+100 ส่ีแยกโรงเรียนมัธยม 9,350 ตร.ม

สุไหงปาดี ขนาดกว้าง 8.00 - 

9.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร

หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีเฉล่ีย

ไม่น้อยกว่า 9,350 ตารางเมตร

เทศบาลต าบลปะลุรู ต.ปะลุรู   

อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

17 ขุดลอกแหล่งน้ า เพ่ือเป็นทางระบายน้ า ภายในเขตเทศบาล - - - 9,238,000 - ภายในเขตเทศบาล ทางน้ าสามารถ กองช่าง

เพ่ือป้องกันอุทกภัย-ภัยแล้ง และก าจัดวัชพืช ระบายน้ าได้ดี

และเพ่ือใช้ในงานป้องกัน และสะอาด

และบรรเทาสาธารณภัย 

ภายในเขตเทศบาล

รวม 17 โครงการ - - - - - 194,106,000 - - - -

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

26

ท่ี



แบบ ผ.02/1

   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

- - - - - - - - - - - -

รวม ............โครงการ - - - - - - - - - -

   1.3 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงสระน้ าส ารอง เพ่ือปรับปรุงแหล่งน้ าส ารอง โดยการดาดคอนกรีตพร้อม - - - 9,800,000 - ดาดคอนกรีตพร้อม มีน้ าส ารองส าหรับผลิต กองช่าง

น้ าประปาเทศบาล ขนาด ส าหรับผลิตน้ าประปา เรียงหิน ขนาดกว้าง 80.00 เรียงหินขนาดกว้าง น้ าประปาตลอดเวลา

กว้าง 80.00 เมตร ยาว และมีน้ าส าหรับผลิตน้ า เมตร ยาว 130.00 เมตร 80.00 เมตร ยาว 

130.00 เมตร ลึก 9.00 เมตร ประปาตลอดเวลา ลึก 9.00 เมตร 130.00 เมตร

ชุมชนพัฒนาการ ลึก 9.00 เมตร

เทศบาลต าบลปะลุรู ต.ปะลุรู

อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รวม 1 โครงการ - - - - - 9,800,000 - - - -

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

27

ท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ลดความเหล่ือมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
- - - - - - - - - - - -

รวม ..........................โครงการ - - ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... - - -

   2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างสนามฟุตซอล เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน สนามฟุตซอล - - - 3,000,000 - สนามฟุตซอล ขนาด ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ขนาดกว้าง 25.00 เมตร   ในเขตเทศบาลมีการ ขนาด 25 เมตร X 45 เมตร 25 เมตร X 45 เมตร ส าหรับออกก าลังกาย

ยาว 45.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี ออกก าลังกาย หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีมีมาตรฐาน

เฉล่ีย  ไม่น้อยกว่า 1,125 เพ่ือให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 1,125 ตารางเมตร 1,125 ตารางเมตร และมีสุขภาพร่างกาย

ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ ท่ีแข็งแรง

ประจ าสนาม ชุมชนตลาดล่าง

เทศบาลต าบลปะลุรู ต.ปะลุรู

อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รวม  1 โครงการ - - - - - 3,000,000 - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน)
เทศบาลต้าบลปะลุรู  



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบร้อย

       แผนงาน………………………………………….

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

- - - - - - - - - - - -

รวม ..........................โครงการ - - ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน)

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทียว

       แผนงาน………………………………………….

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

- - - - - - - - - - - -

รวม ..........................โครงการ - - ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน)

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   5.1 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ขนาด 100.00X30.00 เมตร - - - 1,800,000 - ขนาด มีแหล่งกักเก็บน้ า กองช่าง

ระบบเปิด ชุมชนพัฒนาการ น้ าแล้ง และน าน้ ามาใช้ ลึก 7.00 เมตร 100.00 X 30.00 เมตร 

เทศบาลต าบลปะลุรู ต.ปะลุรู ประโยชน์ ลึก 7.00 เมตร

อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

รวม 1 โครงการ - - - - - 1,800,000 - - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน)

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

       แผนงาน………………………………………….

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

- - - - - - - - - - - -

รวม ..........................โครงการ - - ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน)

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนราธิวาส

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

   7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

- - - - - - - - - - - -

รวม ..........................โครงการ - - ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

ส้าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน)

เทศบาลต้าบลปะลุรู  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม (ครั้งที1่/2562)
แบบ ผ.03



แบบ ผ.03

หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

1 อุตสาหกรรมและโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1.เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า - - - 23,300 - กองช่าง

- งานก่อสร้างโครงสร้าง ขนาด 3 กิโลวัตต์

  พ้ืนฐาน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1.เคร่ืองตบดิน - - - 21,000 -

2.เคร่ืองตัดคอนกรีต 16 น้ิว - - - 28,900 -

ขนาดใบพัด 16 น้ิว

3.เคร่ืองเจาะคอนกรีต ก าลัง 5 HP - - - 150,000 -

3600 รอบ/นาที 

มีชุดหล่อเย็นด้วยน้ า 1 ชุด   

พร้อมเก็บส ารองน้ า 1 ชุด

มีล้อเข็น จ านวน 4 ล้อ

4.เคร่ืองสกัดคอนกรีต - - - 17,990 -

5.เคร่ืองเช่ือม (TIC/MMA) - - - 7,800 -

ตู้เช่ือม (2ระบบ) สามารถเช่ือมได้

แบบ TIC และ MMA

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - - - 142,500 -

(จ านวน 15 เคร่ือง)

ท่ี แผนงาน/งาน

งบประมาณ
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลปะลุรู  



แบบ ผ.03

หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

อุตสาหกรรมและโยธา ครุภัณฑ์การเกษตร 1.รถฟาร์มแทรกเตอร์ - - - 1,200,000 - กองช่าง

- งานก่อสร้างโครงสร้าง พร้อมเคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง 

  พ้ืนฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.สามล้อเคร่ือง - - - 300,000 -

เคร่ืองยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 100 cc  

จ านวน 3 คัน

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โต๊ะพับเอนกประสงค์ - - - 480,000 -

ขนาด(กว้าง×ลึก×สูง) 180×45×75

จ านวน 150 ชุด

2.เต็นท์พับ ขนาด 3.00×3.00 เมตร - - - 60,000 -

จ านวน 20 ชุด

11 รายการ - - - 2,431,490 -รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลปะลุรู  

ท่ี แผนงาน/งาน

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

2 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเก้าอ้ี - - 24,000 24,000 24,000 กองการประปา

- งานกิจการประปา จ านวน 3 ชุด

1 รายการ - - 24,000 24,000 24,000

แผนงาน/งาน

งบประมาณ

รวม 36

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลปะลุรู  

ท่ี



แบบ ผ.03

หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1.รถดัมเปอร์ ขนาดบรรทุก - - 300,000 300,000 300,000 กองสาธารณสุขฯ

- งานก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร

1 รายการ - - 300,000 300,000 300,000รวม
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลปะลุรู  

ท่ี แผนงาน/งาน

งบประมาณ



แบบ ผ.03

หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

4 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 1.เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดัน - - 16,800 16,800 16,800 กองสาธารณสุขฯ

- งานบริหารท่ัวไป ของเหลว ชนิดต้ังพ้ืน 

  เก่ียวกับสาธารณะสุข ขนาด 3.5 แรงม้า

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - - 47,500 47,500 47,500

จ านวน 5 เคร่ือง

ครุภัณฑ์โรงงาน 1.เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ - - 5,500 5,500 5,500

ขนาด 5 น้ิว

3 รายการ - - 69,800 69,800 69,800
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลปะลุรู  

ท่ี แผนงาน/งาน

งบประมาณ

รวม



แบบ ผ.03

หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 1.ชุดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับรับประทาน - - 440,000 440,000 440,000 กองการศึกษา

- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ อาหาร ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  การศึกษา โคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อัลอาลีย์ ชุดละ 11,000 บาท 

จ านวน 40 ชุด

2.เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นประจ า - - 400,000 400,000 400,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์

จ านวน 2 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kva - - 88,500 88,500 88,500

จ านวน 15 เคร่ือง

2.คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน - - 150,000 150,000 150,000

ประมวลผล แบบท่ี 2 

จ านวน 5 เคร่ือง

3.เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 4 เคร่ือง - - 60,000 60,000 60,000

5 รายการ - - 1,138,500 1,138,500 1,138,500
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลปะลุรู  

ท่ี แผนงาน/งาน

งบประมาณ

รวม



แบบ ผ.03

หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

6 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.ตู้ล็อกเกอร์ 4 ช่อง จ านวน 5 ตู้ - - 27,500 27,500 27,500 งานป้องกันฯ

- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ (ส านักปลัด)

  การรักษาความสงบภายใน

1 รายการ - - 27,500 27,500 27,500

หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1.เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - - 42,500 42,500 - กองวิชาการฯ

- งานวางแผนสถิติ ระดับ XGA ขนาดค่าความส่องสว่าง

  และแผนงาน ไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens

 จ านวน 1 เคร่ือง

2.จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดขาต้ัง - - 3,500 3,500 -

ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 

80 น้ิว จ านวน 1 ชุด

2 รายการ - - 46,000 46,000 -

งบประมาณ

รวม
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562

เทศบาลต าบลปะลุรู  

ท่ี แผนงาน/งาน

งบประมาณ

รวม

ท่ี แผนงาน/งาน


