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คำนำ
ตามที่เทศบาลตาบลวานรนิวาส ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประกาศใช้เมื่ อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวัน ที่ 26 พฤศจิกายน
2561 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นั้น
เนื่อ งจากอ าเภอวานรนิวาส มอบหมายภารกิ จให้เทศบาลตาบลวานรนิวาสรับ ผิดชอบ
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสกลนคร
“1 อาเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ดาเนินการ ดังนี้
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เหลืองทองอุไร หรือต้นไม้ออกดอก
สีเหลือง ตามแนวสองข้างทางถนนเฉลิมพระเกียรติให้สวยงาม
2. ประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสจัดงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ตามแนวสองข้างถนนเฉลิมพระเกียรติให้สวยงามและสมพระเกียรติ
3. ประดับไฟตามแนวสองข้างทางถนนเฉลิมพระเกียรติให้สวยงาม
4. ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสี่แยกเทศบาลตาบลวานรนิวาสให้สมพระเกียรติ
4. จัดระเบียบชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้เกิดความระเบียบเรียบร้อย
เพื่อ ให้บ รรลุวัตถุประสงค์ ความสะดวก รวดเร็วในการดาเนินงานเกี่ ยวกับงานพระราชพิธี
ดังกล่าว โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 เป็นแนวทางในการบริห ารและพัฒนา
เทศบาลตาบลวานรนิวาส ให้บ รรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป จึงจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณดาเนินงานต่อไป
เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
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เรื่อง

หน้ำ

ส่วนที่ 1

บันทึกหลักกำรและเหตุผล
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ส่วนที่ ๒

บัญชีครุภัณฑ์
แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์

2

*************************************

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล

1

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - 2564) เทศบาลตาบลวานรนิวาส
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------เหตุผลและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
ตามที่ เทศบาลต าบลวานรนิ วาส มี ภ ารกิ จ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และดาเนินงานตามนโยบายต่างๆของ
รัฐบาลตามอ านาจหน้าที่ จึง ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันที่
28 ธันวาคม ๒๕59 ไปแล้ว และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2562 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 นั้น
เนื่อ งจากอ าเภอวานรนิวาส มอบหมายภารกิ จให้เทศบาลตาบลวานรนิวาสรับ ผิดชอบ
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดสกลนคร
“1 อาเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ดังนี้
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เหลืองทองอุไร หรือต้นไม้ออกดอก
สีเหลือง ตามแนวสองข้างทางถนนเฉลิมพระเกียรติให้สวยงาม
2. ประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสจัดงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ตามแนวสองข้างถนนเฉลิมพระเกียรติให้สวยงามและสมพระเกียรติ
3. ประดับไฟตามแนวสองข้างทางถนนเฉลิมพระเกียรติให้สวยงาม
4. ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสี่แยกเทศบาลตาบลวานรนิวาสให้สมพระเกียรติ
4. จัดระเบียบชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้เกิดความระเบียบเรียบร้อย
เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาศัยความใน
อานาจข้อ ๒๒/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานรัฐพิธี งานพระราชพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทาแผน จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผล
และความจาเป็นตามหนังสือสั่งการเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
2. ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น พิ จ ารณาอนุมั ติ ร่างแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น สี่ ปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม และประกาศ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
โดยปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้ อยกว่าสามสิบ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้”
ดังนั้น เทศบาลตาบลวานรนิวาส จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2562 นี้ขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดาเนินงานเกี่ย วกับ งานพระราชพิธี
ดังกล่าว และใช้เป็นแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ส่วนที่ ๒
บัญชีครุภัณฑ์
แบบ ผ.08

แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) เพิม่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

1

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์
อื่นๆ

เพื่ อ จั ด ท าซุ้ ม เฉลิ ม พระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิ ธี บ ร ม
ราชาภิเษก
รวม 1 รายการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขนาด
ความสู ง ไม่ น้อยกว่ า 6 เมตร และ
ความกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 เมตร
จานวน 1 ซุ้ม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000
-

150,000

-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝ่ายอานวยการ
สานัก
ปลัดเทศบาล

-
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