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เหตุผลและความจ าเปน็ 
ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้พิจารณาและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ               
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบาย 
ของรัฐ ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงเ พ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม                       
(ฉบับที่ 4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้ 

โครงการเพิ่มเติม 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมเมือง  

   การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
   - แผนงานเคหะและชุมชน     จ านวน    1 โครงการ  

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ   

   การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน   จ านวน    1 โครงการ 

   - แผนงานสาธารณสุข     จ านวน    2 โครงการ 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน    2 โครงการ 

   - แผนงานการพาณิชย์    จ านวน    1 โครงการ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 

   การพัฒนาด้านการคมนาคม 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   จ านวน    2 โครงการ 
 



 
 
 

 
ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โครงการเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 



 
 
 
     
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   

การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
 
 
 



แบบ ผ. 02

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 รถสุขาเคล่ือนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก จัดหารถสุขาเคล่ือนที่ ชนิด - - - 7,000,000 - ประชาชนที่ใช้บริการมี ประชาชนมคีวามสะดวก กองสาธารณสุขฯ
ชนิด 6 ล้อ และใหบ้ริการประชาชน 6 ล้อ เคร่ืองยนต์แบบดีเซล ความสะดวก หอ้งสุขา สบาย มีหอ้งสุขาเพยีง

ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ เพยีงพอต่อความต้องการ พอต่อการใช้บริการ
ภายในห้องสุขาติดต้ังสุขภัณฑ์ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
เซรามิคแบบนั่งราบชนิด
ชักโครก จ านวนไม่น้อยกวา่
6 หอ้ง มโีถปสัสาวะส าหรับ

ผู้ชาย ไม่น้อยกวา่ 5 ช่อง
จ านวน 1 คัน

            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
 
 



แบบ ผ. 02

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดหาเคร่ืองยนต์ เพื่อใหม้ีวสัดุ ครุภณัฑ์ จัดหาเคร่ืองยนต์ส าหรับ - - - - 500,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดเทศบาล
เพยีงพอต่อการปฏบิติัหน้าที่ เรือทอ้งแบน ขนาดไม่น้อย ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ฝ่ายปอ้งกันฯ
ในการช่วยเหลือผู้ประสบ กวา่ 40 แรงม้า พร้อม และการท างานมี และการท างานของ
สาธารณภยั อุปกรณ์ จ านวน 2 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่มีประสิทธภิาพ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ - - - - 500,000 รถส่วนกลาง รถยนต์ ท าใหว้สัดุอุปกรณ์ กองสาธารณสุขฯ
บริเวณอาคาร บริเวณอาคารกองสาธารณสุขฯ อาคารกองสาธารณสุขฯ ติดต้ังเคร่ืองพน่ชนิดฝอย เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ ฝ่ายบริการ
กองสาธารณสุขและ และสถานที่เกบ็วัสดุอปุกรณ์ (รายละเอียดตามแบบ ละออง (ULV) รวมทั้ง มีสภาพที่ดี คงทน สาธารณสุข
ส่ิงแวดล้อม ที่ใช้ในการปฏบิติังานเกี่ยว แปลนเทศบาลก าหนด) วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มี พร้อมใช้งาน การปฏบิติั

กับงานบริการสาธารณสุข ความปลอดภยัและมี งานของเจ้าหน้าที่ใน
ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น การใหบ้ริการประชาชน

มีประสิทธภิาพเพิ่ม
มากขึ้น

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

4



แบบ ผ. 02

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2 จัดหาเคร่ืองผลิต เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์ใช้ส าหรับ จัดหาเคร่ืองผลิตออกซิเจน - - - 500,000 500,000 การปฏบิติังานของ การปฏบิติังานของ กองสาธารณสุขฯ
ออกซิเจน ใหบ้ริการประชาชนทั่วไป จ านวน 15 เคร่ือง เจ้าหน้าที่และการให้ เจ้าหน้าที่และการให้ ฝ่ายบริการ

ภายในเขตเทศบาลเมือง บริการประชาชนเปน็ไป บริการประชาชนมี สาธารณสุข
เพชรบรูณ์ อย่างมีประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพเพิ่ม

มากขึ้น
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แบบ ผ. 02

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ชุดหวัเจาะพร้อม เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ จัดหาชุดหวัเจาะพร้อม - - - - 700,000 มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อ พนักงานเทศบาล กองช่าง
อุปกรณ์ส าหรับ ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน อุปกรณ์ส าหรับรถตักหน้า การปฏบิติังานเพิ่มขึ้น เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน

รถตักหน้าขุดหลัง เทศบาลเจ้าหน้าที่กองช่าง ขุดหลัง จ านวน 1 ชุด มีครุภณัฑ์เพยีงพอและ
และการปฏบิติังานมีความ ปฏบิติังานได้อย่างมี
พร้อมเปน็ไปอย่างรวดเร็ว ประสิทธภิาพมากขึ้น
และมีประสิทธภิาพมากขึ้น

2 จัดหาอัฒจันทร์ เพื่อใหม้ีอัฒจันทร์รองรับ จัดหาอัฒจันทร์ - - - - 500,000 มีอัฒจันทร์รองรับ ประชาชนที่มาใช้บริการ กองช่าง
การจัดกจิกรรมต่างๆ ในการ (รายละเอยีดตามแบบแปลน การจัดกิจกรรมต่างๆ มีความพงึพอใจ และ
ใหบ้ริการประชาชนอย่าง เทศบาลก าหนด) อย่างเพยีงพอ เกิดความสะดวกสบาย
เพยีงพอ ในการร่วมกจิกรรมต่างๆ

มากยิ่งขึ้น

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  -  -  - 500,000 2,000,000 เพื่อใหโ้รงฆ่าสัตวใ์ช้ ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุขฯ
โรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลเมือง อาคารโรงฆ่าสัตวท์ี่เกิด โรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลเมือง ประกอบการฆ่าสุกร บริโภคเนื้อ สุกร โค ฝ่ายบริการ
เพชรบรูณ์ การช ารุดใหส้ามารถใช้งาน เพชรบรูณ์ โคและกระบอื ได้อย่าง และกระบอื ได้อย่าง สาธารณสุข

ได้อย่างปลอดภยัและถูก (รายละเอียดตามแบบ มีประสิทธภิาพและถูก ปลอดภยั ถูกสุขลักษณะ

สุขลักษณะ แปลนเทศบาลก าหนด) สุขลักษณะ และเพยีงพอ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

 



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. เพื่ออ านวยความสะดวก ความ ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  -  -  -  - 500,000 ถนนในเขตเทศบาลฯ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณด้านหน้า ปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชนที่ใช้ บริเวณด้านหน้าหอโบราณ มีความมั่นคงแข็งแรง ความสะดวก ปลอดภัย

หอโบราณคดีเพช็รบรูณ์ เส้นทางในการสัญจรไป - มา คดีเพช็รบรูณ์อินทราชัย ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการคมนาคม
อินทราชัย (รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลก าหนด)

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2 ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. เพื่ออ านวยความสะดวก ความ ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.  -  -  -  - 500,000 ถนนในเขตเทศบาลฯ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยเทศบาลพฒันา 4 ปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชนที่ใช้ ซอยเทศบาลพฒันา 4 มีความมั่นคงแข็งแรง ความสะดวก ปลอดภัย

เส้นทางในการสัญจรไป - มา (รายละเอียดตามแบบแปลน ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการคมนาคม
เทศบาลก าหนด)
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ผ. 03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 



แบบ ผ. 03

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  - เคร่ืองยนต์ส าหรับเรือทอ้งแบน - - - - 500,000 ส านักปลัดเทศบาล
และขนส่ง ขนาดไม่น้อยกวา่ 40 แรงม้า ฝ่ายปอ้งกันฯ

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 เคร่ือง

2 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์  - เคร่ืองผลิตออกซิเจน - - - 500,000 500,000 กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์ จ านวน 15 เคร่ือง

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  - รถสุขาเคล่ือนที่ ชนิด 6 ล้อ - - - 7,000,000 - กองสาธารณสุข
และขนส่ง จ านวน 1 คัน

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง  - ชุดหวัเจาะพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ - - - - 700,000 กองช่าง

รถตักหน้าขุดหลัง จ านวน 1 ชุด

5 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น  - อัฒจันทร์ - - - - 500,000 กองช่าง

รวม 5 โครงการ - - - 7,500,000 2,200,000

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
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