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คำนำ 
 

   เทศบาลเมืองพนัสนิคม ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เม่ือวันท่ี       
14 มิถุนายน 2562 นั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงไดดำเนินการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือใช
เปนแนวทางในการดำเนินงานตอไป 
 

   การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 มีลักษณะเปนการ
กำหนดรายละเอียดโครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม โดยคำนึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ สถานะทางการคลัง และ
ความจำเปนเรงดวนท่ีตองดำเนินการ และสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

 
                                    

                                                             เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สารบัญ 
 

  หนา 
ประกาศ  
คำนำ  
หลักการและเหตุผล 1 
การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัต ิ  
 บัญชีครุภัณฑ 2 
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมแกไขและเปล่ียนแปลง 

 ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

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

เหตุผลและความจำเปนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมแกไขและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)    
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ไปแลว  นั้น  

 เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)            
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ยังไมครอบคลุมและมีความจำเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนใน
พ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใหเปนไปตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล จึงมีความจำเปนตอง
เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน  เพ่ือดำเนินการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือตอบสนอง  แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  ดังนั้น เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

“ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินไดโดยใหดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้    

     (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอม
เหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    

     (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย   

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหาร
ประกาศใช” 

ดังนั้นเทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งท่ี 2  พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ข้ึน โดยใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหา ความจำเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบัน  อีกท้ังใช
เปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป  เพ่ือประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสำคัญ   
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บัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ.03) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง 14,000 สํานักปลัดเทศบาล

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณ) (งบ อปท.)

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อถังน้ํา แบบสเตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 15,200 สํานักปลัดเทศบาล

จํานวน 1 ใบ (งบ อปท.)

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณ)

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูสาขาโทรศัพท ขนาด 6 สายนอกอนาล็อค 116,000 สํานักปลัดเทศบาล

10 ดิจิตอล 32 สายใน พรอมอุปกรณสวนควบ (งบ อปท.)

จํานวน 1 ชุด

(ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน 22,000 สํานักปลัดเทศบาล

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท (งบ อปท.)

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 30,000 กองการเจาหนาที่

แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง (งบ อปท.)

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 2,500 กองการเจาหนาที่

จํานวน 1 เครื่อง (งบ อปท.)

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

2

บัญชีครุภัณฑ

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

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.03

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,500 กองการเจาหนาที่

พรอมติดตั้งถังหมึก จํานวน 1 เครื่อง (งบ อปท.)

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

8 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 23 เครื่อง ๆ ละ 368,000 กองการศึกษา (ท.1)

16,000 บาท รายละเอียดดังนี้ (งบ อปท.)  

1. ประจําหองเรียน 18 หอง

2. ประจําหองวิทย 2 หอง

3. ประจําหองอาเซียน 2 หอง

4. ประจําหองภาษาอังกฤษ 1 หอง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)

9 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 45,000 กองการศึกษา

เผยแพร ขนาด 43 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท (งบ อปท.) (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

10 การพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) 47,200 สถานธนานุบาล

ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง (งบ อปท.)  

ราคา 47,200 บาท

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

- - - - 667,400

3

บัญชีครุภัณฑ

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

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก

รวม 10 รายการ
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