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ค าน า 
 

   เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เมื่อวันที่       
29 ตุลาคม 2564 นั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้ด าเนินการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565  เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดโครงการที่มีการเพ่ิมเติม โดยค านึงถึง
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ สถานะทางการคลัง และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ และสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

                                    
                                                             เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
           หน้า 

ประกาศ       
ค าน า 
หลักการและเหตุผล          1 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม     

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา (แบบ ผ.01)         2 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา (แบบ ผ.02) 

                     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน            3 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ   7 
                    ทรัพยากรธรรมชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต           9 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว      13  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร                   15       

 บัญชีสรุปครุภัณฑ์                  17 
  รายละเอียดครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)               18 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต             1  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร            3  
  
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บันทกึหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง  

ครั้งที ่2  พ.ศ.2565  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
---------------------------------- 

 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม แก้ไข
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565  เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว  นั้น  

 เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)    
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือด าเนิ นการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม  ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นไดโ้ดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้    

     (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

     (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย   

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ประกาศใช้” 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565  เทศบาลเมืองพนัสนิคมขึ้น โดยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่ งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน     
อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการแผนพฒันา (แบบ ผ.02) 

รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม แกไ้ขและเปลี่ยนแปลง 
บัญชคีรุภัณฑ ์(แบบ ผ.03) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 8,600,000 2 8,600,000 2 8,600,000 2 8,600,000 2 8,600,000 10 43,000,000
     1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8 3,139,000 3 5,120,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 14 8,289,000

รวม 10 11,739,000 5 13,720,000 3 8,610,000 3 8,610,000 3 8,610,000 24 51,289,000
2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
     2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

รวม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     3.1 แผนงานการศึกษา 2 140,000 3 840,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 11 1,400,000
     3.2 แผนงานสาธาณสุข 1 780,000 1 780,000 1 780,000 1 780,000 1 780,000 5 3,900,000
     3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000

รวม 5 1,020,000 6 1,720,000 5 1,020,000 5 1,020,000 5 1,020,000 26 5,800,000
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี
และการทอ่งเทีย่ว
     4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 620,000 3 620,000 3 620,000 3 620,000 3 620,000 15 3,100,000

รวม 3 620,000 3 620,000 3 620,000 3 620,000 3 620,000 15 3,100,000
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
องค์กร
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 1 480,000 1 480,000
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักปลัดฯ) 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 10 125,000

รวม 3 505,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 2 25,000 11 605,000
รวมทัง้สิ้น 22 13,984,000 17 16,185,000 14 10,375,000 14 10,375,000 14 10,375,000 81 61,294,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 -  2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 พ.ศ. 2565

เทศบาลเมอืงพนัสนิคม

ยทุธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5 ปี

แบบ ผ.01 
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชลบรุี ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณปูโภค
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างเหมาเอกชน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายใน จ้างเหมาเอกชนเกบ็ขนและ 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 ภายในเขต เกบ็ขนและก าจัด กอง
เกบ็ขนและก าจัดขยะ การจ้างเหมาเอกชน ก าจัดขยะมลูฝอยในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาลไมม่ี ขยะครอบคลุมทกุ สาธารณสุขฯ
ในเขตเทศบาลเมอืง เกบ็ขนและก าจัดขยะ เมอืงพนสันคิม ไมน่อ้ยกว่า ขยะมลูฝอย พื้นที่ในเขตเทศบาล
พนสันคิม มลูฝอยในเขตเทศบาล 5,400 ตัน/ปี ตกค้าง เมอืงพนสันคิม

เมอืงพนสันคิม ขยะได้รับการ และไมม่ขียะตกค้าง
ขนเกบ็ทกุวัน

2 โครงการจ้างเหมาดูแล เพื่อเปน็ค่าจ้างเหมา จ้างเหมาเอกชนดูแลระบบบ าบดั 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบบ าบดั ระบบบ าบดัน้ าเสีย กองช่าง
ระบบบ าบดัน าเสียของ เอกชนดูแลระบบบ าบดั น้ าเสียของเทศบาลเมอืง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) น้ าเสียภายใน ภายในเขตเทศบาล
เทศบาลเมอืงพนสันคิม น้ าเสียของเทศบาล พนสันคิม เขตเทศบาล เมอืงพนสันคิม

เมอืงพนสันคิม เมอืงพนสันคิม ได้รับการดูแล
ได้รับการดูแล ใหส้ามารถใช้งาน

ได้ดี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงทางเทา้ เพื่อความสะดวกและ ทบุร้ือพื้นทางเทา้เดิมและ 350,000 บอ่พกั 19 บอ่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
บริเวณตลาดสดเทศบาล 2 ความปลอดภยัของ เทคอนกรีตทางเทา้ หนา 0.10 (งบ อปท.) พื้นที่ด าเนนิการ ความสะดวก

จากหนา้เซเว่น - ถนน ประชาชน ที่ใช้สัญจร เมตร พร้อมทั้งปรับปรุงบอ่พกั ไมน่อ้ยกว่า ปลอดภยัในการ
ศรีจารุสัมพนัธ์ 2 บนทางเทา้ จ านวน 19 บอ่ พื้นที่ด าเนนิการ 385 สัญจร ไป - มา

ไมน่อ้ยกว่า 385 ตารางเมตร ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

พกิดัทางภมูศิาสตร์

2 โครงการปรับปรุงและ เพื่อปอ้งกนัร้ัวเหล็ก ซ่อมร้ัวเหล็ก RB 12 100,000 ร้ัวเหล็ก ประชาชนที่มาใช้ กองการศึกษา
ทาสีร้ัวเหล็กรอบสนาม ช ารุด และเพิ่มความ รวม 85 เส้น (งบ อปท.) รอบสนาม บริการได้รับความ
ฟตุบอล สวยงามรอบสนาม ซ่อมเสาร้ัวเหล็ก ฟตุบอล สะดวก สวยงาม

ฟตุบอล ขนาด Ø 2.5 นิ้ว รวม 9 จุด สามารถ ยืดอายุการใช้งาน
ทาสีร้ัวเหล็กรอบสนามฟตุบอล สามารถใช้งาน
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 465 ได้ดี
ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

พกิดัทางภมูศิาสตร์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จุดส้ินสุด   13.444081  , 101.181922

  13.445975 , 101.174769 

ที่
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

จุดเร่ิมต้น  13.4455607 , 101.181115

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
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แบบ ผ.02
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกและ ร้ือผิวถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,201,000 ความยาวถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ประชาพฒันา (ซอยหลัง ความปลอดภยัของ เดิมออกและท าถนน (งบ อปท.) 182.5 เมตร ความสะดวก
ธนาคารไทยพาณิชย์) ประชาชนผู้สัญจร แอสฟลัทติ์กคอนกรีตใหม่ ความปลอดภยั

ไป - มา หนา 0.05 เมตร ในการสัญจร
กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ไป - มา
หรือมพีื้นที่ด าเนนิการปรับปรุง
ไมน่อ้ยว่า 1,265 ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

พกิดัทางภมูศิาสตร์

4 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อความสะดวกในการ กอ่สร้างรางระบายน้ า รางยู 658,000 ความยาวทอ่ ประชาชนได้รับ กองช่าง
หลังโรงเรียน ระบายน้ าเวลาฝนตก ขนาด 0.04 x 0.40 เมตร (งบ อปท.) 87 เมตร ความสะดวก
วัฒนานศุาสตร์ ยาว 103 เมตร พร้อมฝา
ไปถึงบริเวณเมรุวัดกลาง - ตะแกรงเหล็กและวางทอ่
ช่องทางเข้าประตู คสล. Ø 0.40 เมตร
ด้านหลังโรงเรียน ยาว 87.00 เมตร พร้อมบอ่พกั

ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร
จ านวน  7 บอ่ (รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

พกิดัทางภมูศิาสตร์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จุดส้ินสุด  (ขอบเขตที่ดิน รร.วัฒนานศุาสตร์)   13.449253 , 101.179102
จุดเร่ิมต้น  (มมุร้ัว รร.วัดกลาง)   13.450051 , 101.179131

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ที่ โครงการ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วัตถุประสงค์

จุดเร่ิมต้น  (ถนนหลังร้านทอ่พกั)     13.444513 , 101.182758
จุดส้ินสุด  (ชนถนนข้างศาลเจ้า)      13.445893 , 101.181933
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แบบ ผ.02
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการกอ่สร้างลาน เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน กอ่สร้างลานกจิกรรม โรงเรียน 300,000 ลานกจิกรรม เด็ก เยาวชน กองการศึกษา
กจิกรรมโรงเรียน ได้มสีถานที่ส าหรับ กว้าง 11.80 - 12.30 เมตร (งบ อปท.) โรงเรียน มสุีขภาพพลามยั
เทศบาล 4 ออกก าลังกาย ยาว 23.25 เมตร เทศบาล 4 ที่สมบรูณ์แข็งแรง
(ข้างสระว่ายน้ า) หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ได้มาตรฐาน

ไมน่อ้ยกว่า 300 ตารางเมตร
พร้อมทาสีตีเส้น (รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

6 โครงการปรับปรุงลู่วิง่ 1. เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุงลู่วิง่ยางสังเคราะห์ 4,980,000 ลู่วิง่ยาง เพื่อใหป้ระชาชน กองการศึกษา
ยางสังเคราะห์ ได้มสีถานที่ สนามกฬีาเทศบาลเมอืง (งบ อปท.) สังเคราะห์ ได้มสีถานที่
สนามกฬีาเทศบาล ออกก าลังกายที่ได้ พนสันคิม จ านวน 1 แหง่ สนามกฬีา ออกก าลังกาย
เมอืงพนสันคิม มาตรฐาน และได้ท า รายละเอยีดตามแบบของ เทศบาลเมอืง ที่ได้มาตรฐาน

กจิกรรมร่วมกนั เทศบาลเมอืงพนสันคิม พนสันคิม ปลอดภยั
ในครอบครัว (รายละเอยีดตามแบบแปลน ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงลู่วิง่ ของเทศบาลฯ)
ใหม้คีวามปลอดภยั
และทนัสมยั

7 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ปรับปรุงพื้นสนามแบดมนิตัน 130,000 ปรับปรุงสนาม เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน กองการศึกษา
พื้นสนามแบตมนิตัน สนามแบดมนิตัน เทศบาลเมอืงพนสันคิม (งบ อปท.) แบดมนิตัน และประชาชน
เทศบาลเมอืงพนสันคิม ที่ได้มาตรฐานและ จ านวน 1 แหง่ จ านวน 1 แหง่ ใช้เปน็ที่

ปลอดภยั (รายละเอยีดตามแบบแปลน ออกก าลังกาย
ของเทศบาลฯ)

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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แบบ ผ.02
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกอ่สร้าง เพื่อส่งเสริมศักยภาพ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 320,000 กอ่สร้างถนน ลดปญัหาอบุติัเหตุ กองการศึกษา
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และยกระดับโครงสร้าง กว้าง 6.00 เมตร (งบ อปท.) คอนกรีต ในการคมนาคม
โรงเรียนเทศบาล 4 พื้นฐาน ยาว 44.00 เมตร เสริมเหล็ก

หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ โรงเรียน
ไม่น้อยกวา่ 268.00 ตารางเมตร เทศบาล 4

พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

9 ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ เพื่อปรับปรุงพฒันา ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณข้าง 100,000 ปรับปรุง เด็ก เยาวชน กองการศึกษา
สระว่ายน้ าโรงเรียน สภาพแวดล้อมใหม้ี สระว่ายน้ า พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า (งบ อปท.) ภมูทิศัน์ มสีภาพแวดล้อม
เทศบาล 4 สภาพที่ดี 520.00 ตร.ม. และเทคอนกรีต บริเวณ ที่ดี สะอาด

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 7.00 ตร.ม. สระว่ายน้ า ปลอดภยั
(รายละเอยีดตามแบบแปลน โรงเรียน
ของเทศบาลฯ) เทศบาล 4

10 เงินชดเชยค่างานกอ่สร้าง เพื่อจ่ายเปน็เงินชดเชย จ่ายเปน็เงินชดเชยค่างาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ่ายเปน็เงิน ชดเชยค่างาน กองช่าง
(ค่า K) ค่างานกอ่สร้าง กอ่สร้างตามสัญญาแบบปรับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชดเชยค่างาน กอ่สร้าง ตามสัญญา กองการศึกษา

ตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K) กอ่สร้าง แบบปรับราคาได้
ราคาได้ (ค่า K) ตามสัญญา (ค่า K)

แบบปรับ
ราคาได้
(ค่า K)

ที่
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาตร์ที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุลและมีส่วนร่วม

    และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชลบรุี ที่ 5 การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   2.1 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการลดปริมาณ 1. เพื่อลดปญัหา อบรมและรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนภายใน 1. เทศบาลเมอืง กอง
ขยะมลูฝอย ในเขต ขยะมลูฝอยในเขต ลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เขตเทศบาล พนสันคิมมปีริมาณ สาธารณสุขฯ
เทศบาลเมอืงพนสันคิม เทศบาลโดยเฉพาะ ขยะตามหลัก 3 Rs หนว่ยงาน ทั้ง 12 ชุมชน ขยะมลูฝอยที่น าไป

ขยะมลูฝอยที่ต้องน าไป ราชการในสังกดัฯ และครัวเรือน ก าจัดนอ้ยลง
ก าจัด ที่สนใจในชุมชนทั้ง 12 ชุมชน 2. ชุมชนมกีาร
2. เพื่อใหล้ดปริมาณ จัดการขยะเปยีก
กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือขยะอนิทรีย์
ที่เปน็สาเหตุท าใหเ้กดิ ต้ังแต่ครัวเรือน
ภาวะโลกร้อน 3. ชุมชนเกดิความ
3. เพื่อส่งเสริมใหค้น ตระหนกัและมี
ในชุมชนคัดแยกขยะ ส่วนร่วมในการ
กอ่นทิ้งโดยใช้หลักการ ลดปริมาณขยะ
3 Rs คือ การใช้นอ้ย มลูฝอย โดยใช้
ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ หลัก 3 Rs คือการ
ในการจัดการขยะ ใช้นอ้ย ใช้ซ้ า
มลูฝอยต้ังแต่ครัวเรือน น ากลับมาใช้ใหม่

ตัวชี้วัด 
(KPI)

โครงการ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
เทศบาลเมืองพนัสนิคม

วัตถุประสงค์ที่
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 3 สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง แลยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนใหส้ังคมมั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชลบรุี ที่ 3 , 4 , 5
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
   3.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดประชุม 1.เพื่อสร้างความ ประชุมครู บคุลากรและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครู บคุลากร 1. ผู้ปกครอง กองการศึกษา
ผู้ปกครองศูนย์พฒันา สัมพนัธ์อนัดีระหว่าง ผู้ปกครอง นกัเรียนศูนย์พฒันา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อมลู (ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก บา้นกบัศูนย์พฒันา เด็กเล็ก ศูนย์พฒันา ข่าวสาร เด็กเล็ก)

เด็กเล็ก เด็กเล็ก 2. เพื่อใหเ้กดิ
2. เพื่อส่งเสริมการ สัมพนัธภาพ
เรียนรู้และความร่วมมอื ระหว่างบา้นกบั
ของผู้ปกครองในการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ดูแลเด็ก ๆ

2 โครงการอบรมหลักสูตร 1. เพื่อใหน้กัเรียน อบรมหลักสูตรการสอนว่ายน้ า 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จัดกจิกรรม เพื่อใหเ้ด็กและ กองการศึกษา
การสอนว่ายน้ า ส าหรับ มคีวามรู้และทกัษะ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนสังกดั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การแข่งขัน เยาวชนมกีาร
นกัเรียนโรงเรียนสังกดั ในการว่ายน้ า เทศบาล กฬีาประเภท แข่งขันกฬีา
เทศบาลเมอืงพนสันคิม 2. เพื่อส่งเสริมให้ ต่าง ๆ ประเภทต่าง ๆ

นกัเรียนสนใจในการ
เล่นกฬีาและการ
ออก าลังกาย

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

-9-



แบบ ผ.02
   3.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดซ้ือ เพื่อใหเ้ด็กและประชาชน จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามและ 700,000 เคร่ืองเล่น เด็กนกัเรียนและ กองการศึกษา
เคร่ืองเล่นสนามและ ได้มสีนามเด็กเล่น เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง (งบ อปท.) สนามและ เด็กในชุมชนได้มี (ท. 2)
เคร่ืองออกก าลังกาย ที่สมบรูณ์เสริม พร้อมปพูื้นยางกนักระแทก เคร่ืองออก สนามเด็กเล่น
กลางแจ้งพร้อมปพูื้น พฒันาการในการ ก าลังกาย ที่ปลอดภยั
ยางกนักระแทก ออกก าลังกาย กลางแจ้งพร้อม

ปพูื้นยาง
กนักระแทก
ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02
   3.2 แผนงาสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดบริการ 1. เพื่อจัดใหร้ะบบ 1. ระบบเฝ้าระวังอบุติัเหตุและ 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 มรีะบบ กลุ่มเปา้หมาย กอง
สุขภาพผู้สูงอายุ บริการสุขภาพด้วย เจ็บปว่ยฉุกเฉิน 1 ระบบ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) จัดบริการ ที่มคีวามเส่ียง สาธารณสุขฯ
Smart Technology เทคโนโลยีแกผู้่สูงอายุ พร้อมอปุกรณ์แจ้งเตือน สุขภาพ ด้านสุขภาพ ได้รับ

เมื่อเกดิเจ็บปว่ยฉุกเฉิน 2. ระบบบริการสุขภาพ 1 ระบบ ผู้สูงอายุด้วย การดูแลเฝ้าระวัง
เร่งด่วน ต้องการความ พร้อมชุดอปุกรณ์ตรวจติดตาม Smart อบุติัเหตุและ
ช่วยเหลือใหส้ามารถ สุขภาพ Technology การเจ็บปว่ย
เข้าถึงบริการสาธารณสุข 3. กลุ่มเปา้หมายผู้ที่มคีวามเส่ียง จ านวน 1 พร้อมมอีปุกรณ์
อย่างรวดเร็วทั่วถึง ด้านสุขภาพ ระบบ แจ้งเตือนอปุกรณ์
ลดภาวะทพุพลภาพและ    3.1 ระยะแรก ไมเ่กนิ 80 คน ติดตามสุขภาพ
การเสียชีวิต    3.2 ระยะที่ 2 ไมเ่กนิ 50 คน ที่เพยีงพอและมี
2. เพื่อจัดใหม้รีะบบ ประสิทธิภาพ
บริการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นด้วยเทคโนโลยี
เพื่อบริการเยี่ยมบา้น
แกผู้่สูงอายุในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ
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แบบ ผ.02
   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาคุณภาพ 1. เพื่อส่งเสริมและ จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัสิทธิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม 1. ผู้สูงอายุมี กองสวัสดิการ
ชีวิตผู้สูงอายุ พฒันาคุณภาพชีวิต ประโยชนข์องผู้สูงอายุ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคม

ผู้สูงอายุ ไมน่อ้ยกว่า 2. ผู้สูงอายุมี
2. เพื่อใหผู้้สูงอายุ ร้อยละ 80 ความรู้ ความเข้าใจ
ได้รับความรู้เกี่ยวกบั เกี่ยวกบัสิทธิ์
สิทธิประโยชนต่์าง ๆ ประโยชนต่์าง ๆ

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 1. เพื่อส่งเสริมให้ จัดอบรมใหค้วามรู้ทกัษะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม 1. คนพกิารและ กองสวัสดิการ
ระยะส้ันใหแ้กค่นพกิาร คนพกิารและผู้ดูแล เกี่ยวกบัการประกอบอาชีพ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการ ผู้ดูแลคนพกิาร สังคม
และผู้ดูแลคนพกิาร คนพกิารมรีายได้ ไมน่อ้ยกว่า มรีายได้เพิ่มขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมให้ ร้อยละ 80 2. คนพกิารและ
คนพกิารและผู้ดูแล ผู้ดูแลคนพกิาร
คนพกิารสามารถน า สามารถน าไป
ไปประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพได้
ต่อไป

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 2 ยกระดับใหเ้ปน็เมืองทอ่งเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชลบรุี ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการทอ่งเที่ยวสู่นวัตกรรมวิถีใหม่
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณแีละการทอ่งเที่ยว
   4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกจิกรรม กจิกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมกจิกรรมด้านศาสนา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การเข้าร่วม สร้างความสามคัคี กองการศึกษา
เพื่อร่วมงานกบัองค์กร กบัหนว่ยงานองค์กร ประเพณี วัฒนธรรมและกจิกรรม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กจิกรรมกบั และเกดิการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น การแข่งขันกฬีานนัทนาการ หนว่ยงานอื่น บรูณาการร่วมกนั

ต่าง ๆ กบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นอื่น

2 โครงการส่งเสริมกฬีา  1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกฬีา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จัดกจิกรรม เพื่อใหเ้ด็กและ กองการศึกษา
และนนัทนาการ และเยาวชนได้เรียนและ ประเภทต่าง ๆ ส าหรับ เด็ก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) การแข่งขัน เยาวชนมกีาร
ในอ าเภอพนสันคิม ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ เยาวชน ชมรมต่าง ๆ กฬีาประเภท แข่งขันกฬีา

ประโยชน์ ต่าง ๆ ประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
และเยาวชนเข้าร่วม
กจิกรรมการแข่งขันเพื่อ
สร้างความสามคัคี
ในหมู่คณะและสุขภาพ
สมบรูณ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565
เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ.02
   4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการฝึกสอนกฬีา เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน จัดฝึกสอนกฬีาขั้นพื้นฐานแกเ่ด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝึกสอนกฬีา เด็กและเยาวชน กองการศึกษา
ขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน ได้ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ เยาวชนในทอ้งถิ่น (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) ขั้นพื้นฐาน มสุีขภาพแข็งแรง

ประโยชนช์่วงปดิภาค ใหแ้กเ่ด็กและ สมบรูณ์
ฤดูร้อนโดยการฝึกหดั เยาวชน
กฬีาขั้นพื้นฐานต่าง ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชลบรุี ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลสู่นวัตกรรมใหม่
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงข้อมลูที่ดิน มกีารด าเนนิปรับปรุงข้อมลูที่ดิน 480,000 มแีผนที่ภาษี แผนที่ภาษแีละ กองคลัง
แผนที่ภาษแีละทะเบยีน ใหเ้ปน็ปจัจุบนัพร้อม รายเดือน แกไ้ขข้อมลูรูปแปลง (งบ อปท.) และทะเบยีน ทะเบยีนทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน ประเมนิภาษทีี่ดินและ ใน LtaxGis 2.2 ใหถู้กต้อง ทรัพย์สินใน มฐีานข้อมลูถูกต้อง

ส่ิงปลูกสร้างตาม ประเมนิภาษทีี่ดินและ ระบบ สามารถใช้งาน
พระราชบญัญัติภาษทีี่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง (ภดส.7) ส ารวจ สารสนเทศ ได้อย่างมี
และส่ิงปลูกสร้าง ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ทางภมูศิาสตร์ ประสิทธิภาพ
พ.ศ. 2562 ตรวจสอบ ปา้ย (รายใหมเ่พิ่มเติม)
ข้อมลูในโปรแกรม ใหเ้ปน็ปจัจุบนั
แผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน (Ltax3000
V4.0 และ LtaxGis
V2.2)

2 โครงการสนบัสนนุการ เพื่อใหป้ระชาชนได้ 1. จัดท าปา้ยหรือส่ือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปา้ยหรือส่ือ ประชาชนในเขต ส านกัปลัดฯ
เลือกต้ัง สมาชิกสภา รับทราบข้อมลูและ ประชาสัมพนัธ์การเลือกต้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประชาสัมพนัธ์ เทศบาลเมอืง
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไปใช้สิทธิในการเลือกต้ัง ทกุประเภท การเลือกต้ัง พนสันคิมไปใช้สิทธิ
และสมาชิกวุฒิวุฒิสภา 2. สนบัสนนุกจิกรรมส่งเสริม ทกุประเภท ไมน่อ้ยกว่า
(ส.ว.) การเลือกต้ังทกุประเภท ร้อยละ 60 ของผู้

มสิีทธิเลือกต้ัง

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการประกาศ เพื่อแสดงเจตจ านง 1. ประกาศเจตจ านงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มกีารประกาศ 1. มปีระกาศ ส านกัปลัดฯ
เจตจ านงต่อต้าน ทางการเมอืงในการ ต่อต้านการทจุริตของผู้บริหาร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เจตจ านง เจตจ านงการ
การทจุริตของผู้บริหาร ต่อต้านการทจุริตของ อย่างนอ้ย 1 ฉบบั การต่อต้าน ต่อต้านการทจุริต
เทศบาลเมอืงพนสันคิม ผู้บริหารองค์กรปกครอง 2. มกีารประกาศเจตจ านงการ การทจุริตของ ของผู้บริหาร

ส่วนทอ้งถิ่นด้วยการ ต่อต้านการทจุริตของผู้บริหาร ผู้บริการต่อ อย่างนอ้ย 1 ฉบบั
จัดท าแผนปอ้งกนั ต่อสาธารณะชน อย่างนอ้ย สาธารณะชน 2. มกีารประกาศ
การทจุริตในองค์กร 1 คร้ัง อย่างนอ้ย เจตจ านงการ
ที่บริหาร 3. แผนปฏบิติัการปอ้งกนัการ 1 คร้ัง ต่อต้านการทจุริต

ทจุริตเทศบาลเมอืงพนสันคิม ของผู้บริหาร
ต่อสาธารณะชน
อย่างนอ้ย 1 คร้ัง
3. มแีผนปฏบิติั
การปอ้งกนัการ
ทจุริตของเทศบาล
เมอืงพนสันคิม

 

ที่
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
ครุภัณฑ์ บาท ครุภัณฑ์ บาท ครุภัณฑ์ บาท ครุภัณฑ์ บาท ครุภัณฑ์ บาท ครุภัณฑ์ บาท

     1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 950,400 4 950,400
          (กองยุทธศาสตร์ฯ)
    1.2 แผนงานสร้างคามเข้มแข็ง 7 567,200 7 567,200
          และชุมชน
    1.3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 132,100 6 132,100
          (ส านักปลัด)
    1.4 แผนงานอุตสาหกรรม 2 60,000 2 60,000
          และการโยธา
    1.5 แผนงานสาธารณสุข 3 100,200 3 100,200
    1.6 แผนงานการศึกษา 17 919,100 17 919,100
    1.7 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 72,500 3 72,500
          (กองการเจ้าหน้าที)่

รวม 42 2,801,500 42 2,801,500
รวมทัง้สิ้น 42 2,801,500 42 2,801,500

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

บัญชีครุภัณฑ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 44,000 กองยุทธศาสตร์ฯ

หรืออเิล็กทรอนกิส์ แบบที่ 1 จอภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว (งบ อปท.)  

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)
2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA 11,400 กองยุทธศาสตร์ฯ

หรืออเิล็กทรอนกิส์ จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 5,700 บาท (งบ อปท.)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)
3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 850,000 กองยุทธศาสตร์ฯ

ขนส่ง กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง (งบ อปท.)

เคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ

 - แบบดับเบิ้ลแค็บ

(ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)
4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงติดต้ังรถประชาสัมพนัธ์ 45,000 กองยุทธศาสตร์ฯ

 พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง จ านวน 1 ชุด (งบ อปท.)

(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 0

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลกั
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การกฬีา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ชุมยืดกล้ามเนื้อ 2 สถานี 235,000 กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชน จ านวน 1 ตัว ๆ และ 235,000 บาท (งบ อปท.)  

(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)
6 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การกฬีา จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย ชุดฝึกกา้วเดิน 2 สถานี 270,000 กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชน จ านวน 1 ตัว ๆ และ 270,000 บาท (งบ อปท.)

(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)
7 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟตุ 7,500 กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชน จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท (งบ อปท.)
(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

8 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้ท างานแบบเบาะหนงั มพีนกัพงิสูง 5,000 กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชน มทีา้วแขน 2 ข้างและมล้ีอเล่ือนปรับระดับสูงต่ าได้ (งบ อปท.)

จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

9 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือชั้นวางแฟม้ต้ัง 40 ช่อง 14,000 กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชน ขนาด 92.2x31.1x176 เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้ (งบ อปท.)

ใบละ 7,000 บาท 
(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

10 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 30,000 กองสวัสดิการสังคม
ของชุมชน หรืออเิล็กทรอนกิส์ แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)
11 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA 5,700 กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชน หรืออเิล็กทรอนกิส์ (600 Watts)จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 5,700 บาท (งบ อปท.)
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)

0

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 30,000 ส านกัปลัดเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)
13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 44,000 ส านกัปลัดเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท (งบ อปท.)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)
14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA 17,100 ส านกัปลัดเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 5,700 บาท (งบ อปท.)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)
15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 15,000 ส านกัปลัดเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ชนดิ Network แบบที่ 2 จ านวน 1  เคร่ือง (งบ อปท.)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)
16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟตุ 15,000 ส านกัปลัดเทศบาล

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท (งบ อปท.)

(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)
17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้ท างานแบบเบาะหนงั มพีนกัพงิสูง 11,000 ส านกัปลัดเทศบาล

ทา้วแขน 2 ข้าง และมล้ีอเล่ือนปรับระดับสูงต่ าได้ (งบ อปท.)

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท

(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

132,100

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 อตุสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์ รุ่น 240 22,000 กองช่าง

การโยธา ขนาดกระบอกสูบ 38.2 ซีซี แผ่นบงัคับโซ่ (งบ อปท.)  
ขนาด 12 นิ้ว ประกอบพร้อมใช้งาน
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 11,000 บาท

(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)
19 อตุสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม ้ขนาด 1 แรงมา้ 38,000 กองช่าง

การโยธา ประกอบพร้อมใช้งาน จ านวน 2 เคร่ือง (งบ อปท.)  
ราคาเคร่ืองละ 19,000 บาท

(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์) 0
20 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 66,000 กองสาธารณสุขฯ

หรืออเิล็กทรอนกิส์ แบบที่ 1 จอภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว (งบ อปท.)  

จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)
21 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์/หรือ LED ขาวด า 26,700 กองสาธารณสุขฯ

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ชนดิ Network แบบที่ 1 (28 หนา้/นาท)ี (งบ อปท.)  

จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 8,900 บาท

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)
22 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 7,500 กองสาธารณสุขฯ

หรืออเิล็กทรอนกิส์ จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท (งบ อปท.)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)

100,200

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลกั
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้ผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว 7,000 กองการศึกษา

(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์) (งบ อปท.)
24 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา จ านวน 1 ชุด  (ชุด 9 ตัว) 8,000 กองการศึกษา

(ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์) (งบ อปท.) (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)
25 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบกิฟตุ จ านวน 1 ตู้ 8,500 กองการศึกษา

(ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์) (งบ อปท.) (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)
26 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือเคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 83,700 กองการศึกษา

และเผยแพร่ ขนาด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 3 เคร่ือง (งบ อปท.) (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)
ราคาเคร่ืองละ 27,900 บาท (ท.1)
(ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

27 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ 7,500 กองการศึกษา
หรืออเิล็กทรอนกิส์ พร้อมติดต้ังถึงหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) (งบ อปท.) (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)

จ านวน 1 เคร่ือง 
(ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

28 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จัดซ้ือล าโพงอเนกประสงค์ล้อลาก 15 นิ้ว 15,000 กองการศึกษา
จ านวน 1 ชุด (งบ อปท.) (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)
(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

29 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือกระดานไวบอร์ดขาต้ัง 2 หนา้ ล้อเล่ือน 10,000 กองการศึกษา
ขนาด 80 x 120 ซม. จ านวน 1 อนั (งบ อปท.) (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)
(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

30 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือบอร์ดติดประกาศตู้กระจก แบบแขวนผนงั 17,000 กองการศึกษา
ขนาด 120 x 240 ซม. จ านวน 1 บอร์ด (งบ อปท.) (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)
(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือจอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ 29,800 กองการศึกษา

และเผยแพร่ ขนาดเส้นทแยงมมุ 120 นิ้ว จ านวน 2 จอ (งบ อปท.) (ท.1)
ราคาจอละ 14,900 บาท
(ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

32 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงในหอ้งประชุม 20,000 กองการศึกษา
(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์) (งบ อปท.) (ท.1)

33 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะโรงอาหารพร้อมมา้นั่งยาว 126,000 กองการศึกษา
โต๊ะขนาด 75x120x75  ซม. (งบ อปท.) (ท.2)
มา้นั่งยาว 30x120x45  ซม.  จ านวน 30 ชุด
ราคาชุดละ 4,200 บาท
(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

34 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 120x65x75  ซม. 41,600 กองการศึกษา
จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท (งบ อปท.) (ท.2)
(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

35 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเกา้อี้ส านกังาน จ านวน 8 ตัว 17,600 กองการศึกษา
ราคาตัวละ 2,200 บาท (งบ อปท.) (ท.2)
(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

36 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือชุดโต๊ะหนิออ่น โต๊ะ ขนาด 70x170  ซม. 75,000 กองการศึกษา
เกา้อี้ตัวยาว ขนาด 45x170  ซม. (งบ อปท.) (ท.4)
เกา้อี้ตัวส้ัน ขนาด 45x90  ซม.  
จ านวน 10 ชุด ราคาชุดละ 7,500 บาท
(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

37 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะประชุมรูปทรงตัวยู ส าหรับโรงเรียน 40,000 กองการศึกษา
เทศบาล 1  จ านวน 1 ชุด (งบ อปท.) (ท.1)
(ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลกั
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 128,800 กองการศึกษา

(ราคารวมค่าติดต้ัง) ขนาด 24,000 บทียีู (งบ อปท.) (ท.4)
จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 32,200 บาท
(ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

39 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดนตรีและ จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล 283,600 กองการศึกษา
นาฏศิลป์ (ราคานอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์) (งบ อปท.) (ท.4)

40 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 60,000 กองการเจ้าหนา้ที่

หรืออเิล็กทรอนกิส์ แบบที่ 2 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท (งบ อปท.)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)
41 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 5,000 กองการเจ้าหนา้ที่

หรืออเิล็กทรอนกิส์ จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท (งบ อปท.)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)
42 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ 7,500 กองการเจ้าหนา้ที่

หรืออเิล็กทรอนกิส์ พร้อมติดต้ังถังหมกึ จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลกั

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 

 

 

 



 
 

 

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 

 
 

 

 



(แบบ ผ.02) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมม่ันคงมีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ 3, 5 , 7  
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 
ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

และผู้ดูแลคนพิการ 
งบประมาณ ตั้งไว้  50,000  บาท 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
2. เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผูด้แูลคน
พิการมีรายได ้
เป้าหมาย 
 - จัดอบรมความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการ 
ประกอบอาชีพ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 
บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -2570 
หน้า 79  ล าดับที่ 2 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
และผู้ดูแลคนพิการ 
งบประมาณ ตั้งไว้  50,000  บาท 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
2. เพื่อให้คนพิการและผูดู้แลคนพิการ     
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับสิทธิประโยชน์    
ต่าง ๆ  
เป้าหมาย 
 - จัดอบรมความรูเ้กี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของคนพิการและผู้ดูแล 
คนพิการ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2565 

1. เพื่อปรับเปลี่ยนวตัถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. เพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 1 



 

(แบบ ผ.02) 

ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (ปัจจบุัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2 โครงการอบรมสมัมนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพของผู้น าชุมชนและอสม. 
งบประมาณ ตั้งไว้  200,000  บาท 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนย่อย
และอสม. ในการบริหารจดัการชุมชน    
ทั้งด้านศักยภาพ เศรษฐกจิ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม        
ธรรมาภิบาล  
เป้าหมาย 
 - จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการชุมชนของคณะกรรมการชุมชน 
อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 
บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -2570 
หน้า 80  ล าดับที่ 2 
 

โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน
ของผู้น าชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
งบประมาณ ตั้งไว้  380,000  บาท 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน
ย่อยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหาร
จัดการชุมชน  ทั้งด้านศักยภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประเพณี 
วัฒนธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
 - จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการชุมชนและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน คณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่
เทศบาลที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2565 
 

1. เพื่อเปลีย่นช่ือโครงการให้ถูกตอ้ง 
2. เพื่อปรับเปลี่ยนงบประมาณให ้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. เพื่อปรับเปลี่ยนวตัถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4. เพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้ตรง
ตามวัตถุประสงค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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(แบบ ผ.02) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมใหม่ 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 
ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (ปัจจบุัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
1 โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด

อาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
และพื้นที่โดยรอบ 
งบประมาณ ตั้งไว้  300,000  บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 
บรรจุในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 -2570 
หน้า 101  ล าดับที่ 1 
 

โครงการจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคารหอประชุมสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองพนัส
นิคมและพ้ืนที่โดยรอบ 
งบประมาณ ตั้งไว้  300,000  บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565   
 

-  เพื่อปรับเปลี่ยนช่ือโครงการให้
ถูกต้อง 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการองค์กร 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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(แบบ ผ.02) 

ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (ปัจจบุัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษา

ความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคาร
อเนกประสงค์ สวนสาธารณะเฉลิม    
พระเกียรติ เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
งบประมาณ ตั้งไว้  500,000  บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 
บรรจุในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 -2570 
หน้า 102  ล าดับที่ 2 

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษา
ความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคาร
หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
งบประมาณ ตั้งไว้  500,000  บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565   
 

-  เพื่อปรับเปลี่ยนช่ือโครงการให้
ถูกต้อง 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการองค์กร 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวน        
ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
งบประมาณ ตั้งไว้  960,000  บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 
บรรจุในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 -2570 
หน้า 102  ล าดับที่ 3 
 

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวน     
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาล
เมืองพนัสนิคม 
งบประมาณ ตั้งไว้  960,000  บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565   
 

-  เพื่อปรับเปลี่ยนช่ือโครงการให้
ถูกต้อง 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการองค์กร 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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(แบบ ผ.02) 

ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (ปัจจบุัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
4 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ 

ผู้รับบริการ 
งบประมาณ ตั้งไว้  50,000  บาท 
เป้าหมาย 
จัดจ้างสถาบนัการศึกษาระดบั 
อุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับ 
ปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด 
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจ 
ความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาล จ านวน 1 คร้ังต่อปี 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 
บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -
2570 
หน้า 106 ล าดบัที่ 8 
 

โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาเพือ่
ศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา 
ระบบต่างๆ ของเทศบาลเมือง 
พนัสนิคม 
งบประมาณ ตั้งไว้  50,000  บาท 
เป้าหมาย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งทีป่รึกษา เพือ่ 
ศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา 
ระบบตา่ง ๆ ของเทศบาลเมือง 
พนัสนิคม 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565   
 

1. เพื่อเปลีย่นช่ือโครงการให้ถูกตอ้ง 
2. เพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้ตรง
ตามวัตถุประสงค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการองค์กร 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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(แบบ ผ.02) 

ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (ปัจจบุัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
5 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา 

ดูงานของพนักงานครูเทศบาล 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
งบประมาณ ตั้งไว้  400,000  บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 
บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -
2570 
หน้า 117  ล าดบัที่ 19 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา 
ดูงานของพนักงานครูเทศบาล 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
งบประมาณ ตั้งไว้  400,000  บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565   

 

1. เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานให้
ถูกต้อง 
2. เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงาน
รับผิดชอบให้ถูกต้องและเหมาะสม 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการบริหาร

จัดการองค์กร 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (เดิม) 
- แผนงานการศึกษา  
(ใหม่) 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

(เดิม) 
กองการศึกษา 

(ใหม่) 

6 โครงการจ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ า 
สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
งบประมาณ ตั้งไว้  348,000  บาท 
เป้าหมาย 
จ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ าสนามกีฬา 
เทศบาลเมืองพนสันิคม 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 
บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -
2570 
หน้า 121  ล าดบัที่ 1 

โครงการจ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ า 
สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
และสระว่ายน้ าโรงเรียนเทศบาล 4 
งบประมาณ ตั้งไว้  500,000  บาท 
เป้าหมาย 
จ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ าสนามกีฬา 
เทศบาลเมืองพนสันิคมและสระ    
ว่ายน้ าโรงเรียนเทศบาล 4 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565   
 

1. เพื่อปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ 
ให้ถูกต้อง 
2. เพื่อปรับเปลี่ยนงบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
ปัจจุบนั 
3. เพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้ 
ตรงตามวัตถุประสงค ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการบริหาร

จัดการองค์กร 

- แผนงานการศึกษา  
 

กองการศึกษา 
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