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แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2564 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

 

 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 





 
 

1 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2564   
เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที ่ รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลหรือ 
ความจ าเป็น 

ในการเปลี่ยนแปลง 
1 บัญชีครภุัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)  

เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา  

แผนงาน : สาธารณสุข   (หน้า  232  ล าดบัท่ี 3) 

หมวด : ครุภณัฑ ์

ประเภท : ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
โครงการ/กจิกรรม : จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  
(ตามแบบมาตรฐานครุภณัฑ์) 
วัตถุประสงค์: เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย :  จ านวน 1 คัน 
งบประมาณ   ปีท่ี  
                  พ.ศ. 2561 :  3,300,000 บาท                   
                  พ.ศ. 2562 :  3,300,000 บาท                   
                  พ.ศ. 2563 :  3,300,000 บาท                   
                  พ.ศ. 2564 :  3,300,000 บาท                   
                  พ.ศ. 2565:   3,300,000 บาท                   
                   
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : - รายการที่เปลี่ยนแปลง คือ 
แผนงาน : สาธารณสุข   เปลี่ยนเป็น 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา  
และ    
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก จาก กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
เปลี่ยนแปลงเป็น กองช่าง  
นอกนั้นยังคงเหมือนเดิม  
 

เนื่องจากเทศบาลต าบลคลาดแค 
จะด าเนินการจัดซ้ือรถตักหน้าขุด
หลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔  ล้อ  
(ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ 
ดังนัน้ จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายการในบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖5) ในรายการ หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั จาก 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เป็น กองช่าง ท้ังนี ้เพื่อให้การดูแล 
และบ ารุงรักษา เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ  
 
 

 



๒ 
 

๒ 

 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2564 

 เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา  

 รายการเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  232    โครงการ ล าดับที ่ 3 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท โครงการ/รายละเอียด วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั (ผลผลิต 
ของครภุัณฑ์) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สาธารณสุข 
 
 
 
(รายการเดิม) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง  
ชนิดขับเคลื่อน ๔  ล้อ  
(ตามแบบ 
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

จ านวน 1 คัน ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และ 

สิ่งแวดล้อม 
 
 

 (รายการเดิม) 
รวม   ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐  

 
 

รายการที่เปลี่ยนแปลง  

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
โครงการ/

รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั (ผลผลิต 

ของครภุัณฑ์) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุตสาหกรรม 
และ 

การโยธา 
 

(รายการที ่
เปลี่ยนแปลง) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง  
ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  
(ตามแบบ 
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

จ านวน 1 คัน ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ กองช่าง 
 
 
 

(รายการที ่
เปลี่ยนแปลง) 

รวม   ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐  

 
   

   แบบ ผ. ๐3 


