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ค าน า 
 

   เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่       
14 มิถุนายน 2562 นั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด เทศบาลเมืองพนัสนิคมจึงได้ด าเนินการเพิ่มเติมโครงการในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 

   การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 มีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดโครงการที่มีการเพ่ิมเติม โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ สถานะทางการคลัง และ
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
                                    

                                                             เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สารบัญ 

           หน้า 
ประกาศ       
ค าน า 
หลักการและเหตุผล          1 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม     

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

                     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน            3 
 บัญชีสรุปครุภัณฑ์          7 
  รายละเอียดครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)       8 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต             1 
  
  
                                                                                                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแก้ไขและเปลี่ยนแปลง 

 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565  เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
---------------------------------- 

 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3 พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)    
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว  นั้น  

 เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)            
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือด าเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ  ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรื อเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นไดโ้ดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้    

     (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ประกาศใช้” 

ดังนั้นเทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองพนัสนิคม ขึ้น โดยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบ
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา (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 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5 2,726,800 5 2,726,800

รวม 5 2,726,800   5 2,726,800   
รวมทั้งสิ้น 5 2,726,800   5 2,726,800   

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565

เทศบาลเมอืงพนัสนิคม

ยทุธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5 ปี

แบบ ผ.01 
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistic เปน็เมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดชลบรุี ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณปูโภค
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง เพื่อความสะดวกและ ด าเนนิการเสริมแอสฟลัทติ์ก 143,000 ความยาวถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนข้างศูนย์การเรียนรู้ ความปลอดภยัของ คอนกรีตทบัผิวจราจรเดิม (งบ อปท.) 72.5 เมตร ความสะดวก
เมอืงนา่อยู่ ชุมชนนา่อยู่ ประชาชนผู้สัญจร หนา 0.05 เมตร ความปลอดภยั
เทศบาลเมอืงพนสันคิม ไป - มา กว้าง 3.20 - 3.70 เมตร ในการสัญจร
(อยู่ตรงข้ามร้านยุ้งข้าว ยาว 72.5 เมตร ไป - มา
ถนนเมอืงเกา่ ซอย 1) ด าเนนิการปรับปรุงบอ่พกั

จ านวน 7 บอ่ หรือมพีื้นที่
ด าเนนิการปรับปรุงไมน่อ้ยกว่า
258 ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

พกิดัทางภมูศิาสตร์
จุดเร่ิมต้น (ริมถนนเมอืง ซอย 1)  13.452339 , 101.176620
จุดส้ินสุด  (ถนนภายใน)           13.451900 , 101.176164

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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แบบ ผ.02
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปรับปรุง 1. เพื่อปอ้งกนัการ ด าเนนิการกอ่สร้างก าแพง 270,000 ก าแพงกนัดิน ก าแพงกนัดิน กองช่าง
ก าแพงดิน บริเวณ กดัเซาะของน้ าที่ไหล กนัดินยาว 15.00 เมตร (งบ อปท.) ยาว 15.00 ปอ้งกนัการ
คลองหว้ยนอ้ย ผ่านคลอง (รายละเอยีดตามแบบแปลน เมตร กดัเซาะ
เทศบาลเมอืงพนสันคิม 2. เพื่อส่งเสริมและ ของเทศบาลฯ)

รักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อง ภายใน
เขตเทศบาล

จุดเร่ิมต้น     13.442901 , 101.185238

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จุดส้ินสุด      13.442830 , 101.185271

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

พกิดัทางภมูศิาสตร์
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แบบ ผ.02
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุง 1. เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงทอ่ระบายน้ า โดยวางทอ่ 660,000 ปรับปรุง ระบบไหลเวียน กองการศึกษา
ทอ่ระบายน้ า ทอ่ระบายน้ าภายใน ระบายน้ ารางยู ขนาด 0.40 (งบ อปท.) ทอ่ระบายน้ า ของน้ าเสียภายใน (ท. 2)
หนา้โรงเรียน โรงเรียน เมตร ยาว 70.00 เมตร และ หนา้โรงเรียน โรงเรียนมคีวาม
เทศบาล 2 2. เพื่ออ านวยความ วางทอ่ระบายน้ า คสล. เทศบาล 2 คล่องตัวมากขึ้น

สะดวกใหก้บัครู นกัเรียน ขนาด 0.40 เมตร ยาว 30.00
และผู้ปกครองที่มารับส่ง เมตร พร้อมบอ่พกั ขนาด 0.60
บตุรหลาน เมตร จ านวน 5 บอ่พกั

(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

4 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงหอ้งธุรการ ปรับปรุงหอ้งธุรการโรงเรียน 180,000 มพีื้นที่ส าหรับ บคุลากรมหีอ้งใช้ กองการศึกษา
หอ้งธุรการโรงเรียน เพื่อใช้ประสานงานและ เทศบาล 3 จ านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) ใช้เปน็ที่ ในการปฏบิติังาน (ท.3)
เทศบาล 3 อ านวยความสะดวก ตามรายละเอยีดแบบของเทศบาล ปฏบิติังาน และจัดเกบ็เอกสาร

ในการติดต่อราชการ พนสันคิม อปุกรณ์
ส าหรับผู้ปกครองและ (รายละเอยีดตามแบบแปลน
บคุคลภายนอก ของเทศบาลฯ)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่
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แบบ ผ.02
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงหอ้งน้ าอาคาร เพื่อปรับปรุงหอ้งน้ า ด าเนนิการปรับปรุงหอ้งน้ า 980,000 หอ้งน้ าอาคาร หอ้งน้ าอาคาร ส านกัปลัดฯ
หอประชุมสวนสาธารณะ อาคารหอประชุม ชาย หญิง อาคารหอประชุม (งบ อปท.) หอประชุม หอประชุม
เฉลิมพระเกยีรติ สวนสาธารณะเฉลิม- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ สวนสาธารณะ สวนสาธารณะ
เทศบาลเมอืงพนสันคิม พระเกยีรติ เทศบาล เทศบาลเมอืงพนสันคิม เฉลิมพระเกยีรติ เฉลิมพระเกยีรติ

เมอืงพนสันคิมใหส้ามารถ รายละเอยีดตามแบบของ ใช้งานได้ดี ใช้งานได้ดี
ใช้งานได้ดี มปีระสิทธิ- เทศบาลเมอืงพนสันคิม มปีระสิทธิภาพ มปีระสิทธิภาพ
ภาพ ผู้ใช้บริการได้รับ (รายละเอยีดตามแบบแปลน ถูกสุขอนามยั ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและ ของเทศบาลฯ) ความสะดวกและ
ถูกสุขอนามยั ถูกสุขอนามยั

6 ปรับปรุงสัญญาณไฟ 1. เพื่อด าเนนิการ ด าเนนิการปรับปรุงสัญญาณ 493,800 สัญญาญไฟ 1. สัญญาณไฟ ส านกัปลัดฯ
จราจร บริเวณส่ีแยก ปรับปรุงสัญญาณไฟ ไฟจราจร บริเวณส่ีแยกหนา้เมอืง (งบ อปท.) จราจรสามารถ จราจรบวิเวณ
หนา้เมอืงพนสันคิม จราจร บริเวณส่ีแยก พนสันคิม มรีายละเอยีด ดังนี้ ใช้งานได้ดี ส่ีแยกหนา้เมอืง

หนา้เมอืงพนสันคิม  - ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร พนสันคิมให้
ใหส้ามารถใช้งาน จ านวน 1 ชุด สามารถใช้งาน
2. เพื่อปอ้งกนัและลด  - โคมไฟสัญญาณไฟจราจร ได้อย่างมี
การเกดิอบุติัเหตุ LED ขนาด 400 มม. ประสิทธิภาพ
ด้านการจราจร ชนดิ 4 ดวง/ชุด (แดง-เหลือง- 2. สามารถปอ้งกนั

เขียวลูกศรตรง-เขียวลูกศร และลดการเกดิ
เล้ียวขวา) อบุติัเหตุด้าน

การจราจร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ที่ 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 5 799,050 5 799,050
          (ส านักปลัด)
     1.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 99,800 2 99,800
          (กองคลัง)
     1.3 แผนงานการศึกษา 6 77,800 6 77,800

รวม 13 976,650     13 976,650        
รวมทัง้สิ้น 13 976,650     13 976,650        

บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่3 พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแขวน 32,200 ส านักปลัดเทศบาล

ขนาด 24,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.)

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 15,000 ส านักปลัดเทศบาล

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ชนิด Network แบบท่ี 2 จ านวน 1  เคร่ือง (งบ อปท.)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน)

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือซับเมิร์สสูบน้ า ขนาด 4 น้ิว สเตนเลส 30,000 ส านักปลัดเทศบาล

9 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด (งบ อปท.)

(ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณโฆษณาและ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 631,000 ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า มีรายละเอียด (งบ อปท.)
ดังน้ี

 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับไม่น้อยกวา่

WUXGA (1,920 x 1,200) ขนาด 8,200

ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง

มุม 300 น้ิว จ านวน 1 จอ

 - ค่าติดต้ังระบบภาพและอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

(ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) #REF!

บัญชคีรุภณัฑ์

เทศบาลเมอืงพนัสนิคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับ Video 90,850 ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ Conference ในห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัส (งบ อปท.) (ติดต้ังห้องประชุม

นิคม มีรายละเอียดดังน้ี เทศบาลเมือง

 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด พนัสนิคม)

ภาพระดับ Full HD (1,920x1,080) ค่าความ

ส่องสวา่งไม่น้อยกวา่ 4,000 Lumens จ านวน

1 เคร่ือง 

 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น

ทแยงมุม 120 น้ิว จ านวน 1 จอ 

 - กล้องวดีิโอส าหรับประชุมทางไกล

(Video Conference) รองรับความละเอียด

ไม่น้อยกวา่ 1,080 p30Hz Video output

จ านวน 1 เคร่ือง 

 - อุปกรณ์จับภาพเข้าคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

 - ค่าติดต้ังระบบภาพและอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

(ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพืน้หรือ 83,000 กองคลัง

แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทีย ู (งบ อปท.)  

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 41,500 บาท

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน

งบประมาณ

หมวด ประเภท
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง 16,800 กองคลัง

ขนาด 12,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.)  

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้ 16,000 กองการศึกษา

ราคาตู้ละ 8,000 บาท (งบ อปท.) (สระว่ายน้ า ท.4)
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 120x65x75 ซ.ม. 10,400 กองการศึกษา
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท (งบ อปท.) (สระว่ายน้ า ท.4)
(ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอีส้ านักงาน จ านวน 2 ตัว 4,400 กองการศึกษา
ราคาตัวละ 2,200 บาท (งบ อปท.) (สระว่ายน้ า ท.4)
(ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือช้ันวางรองเท้าสเตนเลส 10,000 กองการศึกษา
ขนาด 30x100x80 ซม. จ านวน 2 ตัว (งบ อปท.) (สระว่ายน้ า ท.4)
ราคาตัวละ 5,000 บาท
(ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอีไ้ลฟ์การ์ด สูง 1.80 เมตร 20,000 กองการศึกษา
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท (งบ อปท.) (สระว่ายน้ า ท.4)
(ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือบอร์ดติดประกาศตู้กระจก แบบแขวนผนัง 17,000 กองการศึกษา
ขนาด 120x240 ซม. จ านวน 1 บอร์ด (งบ อปท.) (สระว่ายน้ า ท.4)
(ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 

 

 



 

 
 

 

 

แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
 

 

 

 

 



(แบบ ผ.02) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง 3 พ.ศ.2565 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
1 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 
 

โครงการอบรมสมัมนาและดูงานของ
ผู้น 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) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ 
งบประมาณ ตั้งไว้  50,000  บาท 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม รวมทัง้
ตัวแทนชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  
2. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม รวมทัง้
ตัวแทนชุมชน มีความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ 
งบประมาณ ตั้งไว้  50,000  บาท 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู 
โรงเรียนเทศบาล 1 – 4 และประชาชน
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความรู้ 
ความเข้าใจในพระราชบัญญตัิข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
การเข้าใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 
2. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู
โรงเรียนเทศบาล 1 – 4 และประชาชน
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ปฏิบตัิตาม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกดิประโยชน์ 
สูงสุด 

1. เพื่อปรับเปลี่ยนวตัถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. เพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
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(แบบ ผ.02) 

 
ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
(ต่อ) เป้าหมาย 

 - ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จ านวน 80 คน 
 - ตัวแทนชุมชนในเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จ านวน 36 คน (ชุมชนละ 3 คน) 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 116 คน 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 
บรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2565 
หน้า 140  ล าดับที่ 19 
 

เป้าหมาย 
 - ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู
โรงเรียนเทศบาล 1 – 4 และประชาชน
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
จ านวน 130 คน 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 

    

 

 

 

 

 

-3 - 


	คำนำ สารบัญ
	ประกาศแผนเพิ่มเติม (61-65) ครั้งที่ 3-2565
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565-1
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565-2
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565-3
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565-4
	แบบเปลี่ยนแปลงแผน

