
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                          
                       
 

 

 

                          
                    

                   

                     
 



  

 

คำนำ 
 

เท ศ บ าล ต ำบ ล โพ ธิ์ ท อ งได้ จั ด ท ำ แผน พั ฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ . 2566  - 2570)                     
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปีของเทศบาล                
ตำบลโพธิ์ทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เรียบร้อยแล้ว นั้น  

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565 เนื่องจากการจำแนกประเภทครุภัณฑ์ผิดประเภท 

  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
แก้ไขครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565 นี้ จะได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำปี และสามารถพัฒนา
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   

บัญชีครุภัณฑ์ (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565  14 
(แบบ ผ. 03) (เดิม)   

บัญชีครุภัณฑ์ (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565  14 
(แบบ ผ. 03) (ใหม่)   
 

   



 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 

แก้ไขครั้งที่ 1/พ.ศ. 2565 

แบบ ผ. 03 



12
แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ส านักปลัดฯ

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
จ านวน  1  คัน

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 ส านักปลัดฯ
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด  
 ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์   
จ านวน  1  คัน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565



13
แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 การรักษา  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซีซี 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 งานป้องกันฯ

ความสงบภายใน และขนส่ง แบบเกียร์ธรรมดา  จ านวน  1  คัน

4 การรักษา  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 งานป้องกันฯ
ความสงบภายใน และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบธรรมดา    
จ านวน  1  คัน

5 การรักษา  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - จัดซ้ือรถบรรทุกขนาดเล็ก 395,000 395,000 395,000 395,000 395,000 งานป้องกันฯ
ความสงบภายใน และขนส่ง (รถบรรทุกอเนกประสงค์) 

เคร่ืองยนต์ 1,500 ซีซี
จ านวน  1  คัน

บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565
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แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม  - จัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล็ก 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 กอง

1. ม้าหมุนสวนสัตว์ การศึกษา
2. โยนห่วงสัตว์เล้ียงนับเลขแปดเหล่ียม
3. โยนห่วงหนูนุ่มน่ิม
4. บ้านสองเกลอ กระดานล่ืน
5. โยกเยก โลมา
6. ชุดฝึกกล้ามเน้ือมือ-มัดใหญ่  จ านวน 1 ชุด

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า - จัดซ้ือเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ 498,000       498,000        498,000       498,000       498,000        งานประชา
และวิทยุ แบบไร้สายพร้อมติดต้ังภายในเขตเทศบาล สัมพันธ์

ต าบลโพธ์ิทอง
 - ชุดลูกข่าย จ านวน 6 ชุด 

8 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง - จัดซ้ือเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง 40,000         40,000         40,000         40000 40000 กองช่าง
และการโยธา ยาว 8.00 เมตร จ านวน 20 ต้น

9 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์งานบ้าน - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 38,000         - - - - กองช่าง
และการโยธา งานครัว จ านวน 4 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565



15
แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาดความจุไม่น้อย 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 กอง

และขนส่ง กว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ สาธารณสุขฯ
เคร่ืองยนต์ดีเซลล์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีก าลัง
แรงม้าสูงสุดได้ไม่น้อย 130 แรงม้า
แบบอัดท้าย จ านวน  1  คัน

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กอง
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000  ซีซี สาธารณสุขฯ

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน  1  คัน

12 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 กอง
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี สาธารณสุขฯ

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
110 กิโลวัตต์ จ านวน  1  คัน

9,736,500   9,698,500    9,698,500   9,698,500    9,698,500    

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
งบประมาณ

รวม



16
แบบ ผ.03/1

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาดความจุไม่น้อย 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 กอง

และขนส่ง กว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ สาธารณสุขฯ
เคร่ืองยนต์ดีเซลล์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีก าลัง
แรงม้าสูงสุดได้ไม่น้อย 130 แรงม้า
แบบอัดท้าย จ านวน  1  คัน

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กอง
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000  ซีซี สาธารณสุขฯ

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน  1  คัน

3 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 กอง
และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี สาธารณสุขฯ

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
110 กิโลวัตต์ จ านวน  1  คัน

5,820,000 5,820,000 5,820,000 5,820,000 5,820,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/ พ.ศ. 2565

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง
งบประมาณ

รวม


