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คำนำ 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  2/2565  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับนี้  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถิ่นในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซ่ึงไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถิ่น  และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
แกไขปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2559  และ  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
แผนพัฒนาทองถ ิ ่นเป นกรอบในการจ ัดทำงบประมาณรายจ ายประจำป   งบประมาณรายจ ายเพ ิ ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวนั้น  แตการ 
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร  และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  และบางโครงการท่ีบรรจุไว
ไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ  ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.  2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  2/2565  เพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และเพ่ือให
เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตอไป 

คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 



สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

ตามที่ องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖5)  ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เม่ือวันท่ี 14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวนั้น   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 หมวด  4 “ขอ  22 เพื่อประโยชนของประชาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ ่นอาจเพิ ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ ่นได  และใหใชแผนพัฒนาทองถิ ่นเปนกรอบในการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณ จากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมท้ัง

วางแนวทางเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค  ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น” สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล  ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ ่นที ่เพิ ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา 

ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่เพิ ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวัน 

นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

ในการนี้  ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีนโยบายใหจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน ไวเพ่ือ 

บริการประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ ท่ีปวยดวยโรคปจจุบัน  ประสบอุบัติเหตุ ประสบอุบัติภัย ไดรับบาดเจ็บ หรือมี

อาการปวยกะทันหัน ใหไดรับการประเมินจัดการ และการบำบัดรักษาอยางทันทวงที เพื่อปองกันการเสียชีวิต หรือ

การรุนแรงของการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย ใหไดรับการชวยเหลือ และสามารถเขาถึงสถานพยาบาลหรือรับบริการสง

ตอไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวาไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  และงานปองกันมีบุคลากรในสังกัดเพิ่มข้ึน

เพ่ือรองรับงานหลาย ๆ อยาง  จึงจำเปนตองตอเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานเพ่ือใชเปนหองทำงาน  เพ่ือความพรอม

ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนไดตลอด  24  ชั่วโมง  อนึ่ง ตามท่ีไดรับแจงจากผูนำหมูบาน บานสวนดอก หมูท่ี 3 

วาประชาชนไดรับความเดือดรอนเรื่องปญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค  จึงขอใหองคการบริหาร

สวนตำบลแมกรณ หาทางชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการ เพ่ิมเติมแผนพัฒนา 

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่  2/2565  เพื่อบรรจุโครงการตาง ๆ  เพ่ือรองรับการจัดทำงบประมาณใน

การดำเนินการตาง ๆ ตอไป  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผน พ.ศ. 2548 แกไข

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผล

และความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่น  พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม  ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม

มาตรา  46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 
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1. รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565

     1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565 (แบบ ผ.02)

มีจำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  733,000  บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน) ภายใตยุทธศาสตร

การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ดังนี้

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  2  โครงการ งบประมาณ  733,000 บาท ดังนี้

1. โครงการตอเติมหองทำงาน งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 238,400 บาท

ปริมาณงาน  ตอเติมหองทำงานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 8.00 ม. สูง 2.80 ม. 

สถานท่ีกอสราง  อาคารเฉลิมพระเกียรติองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  อ.เมือง จ.เชียงราย   

2. โครงการงานขุดเจาะบอน้ำบาดาล บริเวณโรงเรียนบานสวนดอก หมูท่ี 3  งบประมาณ

494,600 บาท  

ปริมาณงาน 1. งานขุดเจาะบอบาดาล ขนาดเสนผานศูนยกลาง  6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 150.00 เมตร ตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แบบกรุรอบบอ  

2. งานระบบสงน้ำเขาถังเก็บน้ำ ความยาวทอสงน้ำไมนอยกวา 32.00 ม.

สถานท่ีกอสราง  โรงเรียนบานสวนดอก  หมูท่ี 3  ต.แมกรณ  อ.เมือง  จ.เชียงราย

2. รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  2/2565

2.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  2/2565 (แบบ ผ.03) 
ครุภัณฑ  มีจำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  2,500,000.- บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) ภายใตยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  2,500,000 บาท ดังนี้
-  โครงการจัดซ้ือรถพยาบาล (รถตู) จำนวน  1  คัน  งบประมาณ  2,500,000 บาท 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา  2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา  90 กิโลวัตต 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณตามมาตรฐาน
2) มีประตูดานหลัง ปด – เปด สำหรับยกเตียงผูปวยเขา – ออก
3) มีตูเก็บทอบรรจุกาซไมนอยกวา  2  ทอ พรอมท่ีแขวนน้ำเกลือ
4) มีท่ีจัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณอ่ืนท่ีจำเปนอยางเปนสัดสวน เปนระเบียบและมีความปลอดภัย

จากการหลุด รวง ปลิว ออกจากท่ีจัดเก็บ ในกรณีท่ีรถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ
5) มีวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ขนาดกำลังสงไมต่ำกวา  25 วัตต พรอมอุปกรณตามมาตรฐานท่ี

กฎหมายกำหนด
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบดวย

(1) เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได
(2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสำหรับเด็กและผูใหญ
(3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต
(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
(5) ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝอกลม
(7) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe  Line  สำหรับสงทอกาซ
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(8) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น 
(9) เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได 
(10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 

     (11) เครื่องชวยหายใจอัตโนมัติ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตร 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส

เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6 และ GMS

     -  แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

0 0 0 0 0 0 0 0 2 733,000 2 733,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 733,000 2 733,000

4

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

แบบ ผ.01



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตร 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

0  - 0  - 0  - 0  - 1 2,500,000 1 2,500,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,500,000 1 2,500,000

5

บัญชีสรุปโครงการครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

แบบ ผ.01



2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการตอเติมหอง

ทํางานงานปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย

1. เพื่อใหเจาหนา

ที่ปฏิบัติงานการ

ใหบริการประชาชน

ไดรับความพึง

พอใจสูงสุด

2. เพื่ออยูเฝาระวัง

เหตุตลอด 24 ชม.

3. เพื่อใหมีความ

พรอมและความ

สะดวกในการ

ปฏิบัติงานตลอด

เวลา

ตอเติมหองทํางาน

งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ขนาดกวาง 5.00 ม.

ยาว 8.00 ม. 

สูง 2.80 ม. 

สถานที่อาคารเฉลิม

พระเกียรติองคการ

บริหารสวนตําบล      

แมกรณ

ต.แมกรณ อ.เมือง 

จ.เชียงราย

 - - - - 238,400 รอยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่ไดรับการ

บริการ

มีหองทํางาน

ใหแกเจาหนาที

ผูปฏิบัติงาน

สําหรับเตรียม

ความพรอมใน

การใหบริการ

ประชาชนตลอด

24 ชั่วโมง

กองชาง

6

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุนและบริการ โลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการงานขุดเจาะบอ

น้ําบาดาล บริเวณ

โรงเรียนบานสวนดอก 

หมูที่ 3

เพื่อชวยเหลือ

บรรเทา

ความเดือดรอนของ

ประชาชนในเรื่อง

การขาดแคลนน้ํา

สําหรับอุปโภคและ

บริโภค

1. งานขุดเจาะบอ

บาดาล

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา

150.00 เมตรตามแบบ

มาตรฐานกรมทรัพยากร

น้ําบาดาล แบบกรุรอบ

บอ

2. งานระบบสงน้ําเขา

ถัง

เก็บน้ํา ความยาวทอสง

น้ําไมนอยกวา 32.00

ม. สถานที่บริเวณ

โรงเรียน

บานสวนดอก หมูที่ 3

ต.แมกรณ  อ.เมือง

จ.เชียงราย

 - - - - 494,600 รอยละของ

ประชาชนที่ได

รับผลประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภคอยางทั่ว

ถึงและเพียงพอ

กองชาง

 - - - - 733,000
 - - - - 2

7

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

รถพยาบาล (รถตู) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400ซี
ซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม
ต่ํากวา 90 กิโลวัตต
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ
พรอมอุปกรณตามมาตรฐาน
2) มีประตูดานหลัง ปด - เปด
สําหรับยกเตียงผูปวยเขา - ออก
3) มีตูเก็บทอบรรจุกาซไมนอย
กวา 2 ทอ พรอมที่แขวน
น้ําเกลือ

 -  -  -  - 2,500,000 สํานักปลัด

8

งบประมาณและที่มา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณการแพทย
และอุปกรณอื่นที่จําเปนอยาง
เปนสัดสวน เปนระเบียบและมี
ความปลอดภัยจากการหลุด
รวง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ
ในกรณีที่รถมีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ํา
5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ
VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํา
กวา 25 วัตต พรอมอุปกรณ
ตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉิน
พรอมเครื่องขยายเสียง
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ
การแพทยประกอบ

9

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
  (1) เตียงนอนโลหะผสมแบบ
มีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได
  (2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือ
บีบสําหรับเด็กและผูใหญ
  (3) เครื่องสองกลองเสียงและ
เครื่องดูดของเหลวใชกับไฟ
รถยนต
  (4) เครื่องวัดความดันโลหิต
ชนิดติดผนัง
  (5) ชุดปองกันกระดูกคอ
เคลื่อน
 (6) ชุดเฝอกลม

  (7) ชุดใหออกซิเจน แบบ
Pipe Line สําหรับสงทอกาซ
 (8) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น

งบประมาณและที่มา

10

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
  (9) เกาอี้เคลื่อนยายผูปวย
ชนิดพับเก็บได
  (10) เครื่องกระตุกหัวใจ
อัตโนมัติ
  (11) เครื่องชวยหายใจ
อัตโนมัติ
จํานวน  1  คัน

 -  -  -  - 2,500,000

 -  -  -  - 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา

11

แบบ ผ.03
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