แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1

สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลบางตะบูน
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ก

หลักการและเหตุผล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอานาจผู้บริหาร นั้น
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี รายจ่าย
เพิ่ ม เติ ม และงบประมาณจากเงิน สะสมในช่ ว งของแผนนั้ น รวมทั้ ง วางแนวทางเพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ให้ บ รรลุ
วัตถุป ระสงค์ตามโครงการพัฒ นาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 - 2570
ดังนั้ น เพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติ งานเป็นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ความต้องการ
ของประชาชน เทศบาลตาบลบางตะบูน จึงจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1

ลงชื่อ
(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตาบลบางตะบูน

ข

คานา
ด้ว ยเทศบาลตาบลบางตะบู น ได้จัดท าแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ฉบับ แก้ไข
ครั้งที่ 1 ขึ้น เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 21
การแก้ไขแผนพัฒ นาท้องถิ่นเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒ นาท้องถิ่น
ที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัดทราบด้วย
การจั ดท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ฉบั บ แก้ ไข ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตาบล
บางตะบูน เป็นโครงการที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลบางตะบู น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ในการแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นดั งกล่ า ว เพื่ อ ประโยชน์ สู งสุ ด
ของประชาชน ตามแนวทางของระเบียบดังกล่าว ดังนั้นเทศบาลตาบลบางตะบูน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบั บนี้ จะเป็ น แนวทางในการพัฒ นาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภ าพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

เทศบาลตาบลบางตะบูน
กรกฎาคม 2565

ค

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 3

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1
แบบ ผ.02 (บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา)
แบบ ผ.03 (บัญชีครุภัณฑ์)

ภาคผนวก
ประกาศเทศบาลตาบลบางตะบูน

หน้า
ก
ข
ค
1 - 10
11 - 14

แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1

ผ.02
การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 เทศบาลตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

งบประมาณ (บาท)
2568
2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 61 ลาดับที่ 4
1 โครงการปรับปรุงทางเชื่อมท่า
เทียบเรือ ซอยท่าน้า หมู่ที่ 1
ต้าบลบางตะบูน

(แก้ไขเป็น)
โครงการปรับปรุงทางเชื่อมท่า
เทียบเรือ ซอยท่าน้า หมู่ที่ 1
ต้าบลบางตะบูน

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยจากทาง
เชื่อมท่าเทียบเรือที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงทางเชื่อมท่าเทียบเรือไม้เดิม เป็น
250,000
(งบเทศบาล,
ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 7.5 ม.
หรือพืนที่ไม่ต่้ากว่า 30 ตร.ม. (ขนถ่ายวัสดุ) งบหน่วยงานอื่น)

จ้านวนทางเชื่อมท่าเทียบ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
เรือที่ได้มาตรฐานเพิ่ม
จากระบบคมนาคมที่ได้
มากขึนตามแผน
มาตรฐาน

กองช่าง

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยจากทาง
เชื่อมท่าเทียบเรือที่
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงทางเชื่อมท่าเทียบเรือไม้เดิม เป็น
287,000
ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 7.5 ม.
(งบเทศบาล,
หรือพืนที่ไม่ต่้ากว่า 30 ตร.ม. (ขนถ่ายวัสดุ) งบหน่วยงานอื่น)

จ้านวนทางเชื่อมท่าเทียบ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
เรือที่ได้มาตรฐานเพิ่ม
จากระบบคมนาคมที่ได้
มากขึนตามแผน
มาตรฐาน

กองช่าง
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ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

งบประมาณ (บาท)
2568
2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 62 ลาดับที่ 5
2 โครงการปรับปรุงฝารางระบาย เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
น้า บริเวณซอยท่าน้า หมู่ที่ 1 ท่วมขังและรองรับ
ต้าบลบางตะบูน
น้าทิงจากอาคาร
บ้านเรือน
(แก้ไขเป็น)
โครงการปรับปรุงฝารางระบาย เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
น้า บริเวณซอยท่าน้า หมู่ที่ 1 ท่วมขังและรองรับ
ต้าบลบางตะบูน
น้าทิงจากอาคาร
บ้านเรือน

ปรับปรุงฝารางระบายน้า คสล.เดิม เป็นฝา
รางระบายน้าเหล็ก ขนาดกว้าง ประมาณ
0.50 ม. ยาว ประมาณ 70.40 ม.

400,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

425,000
ปรับปรุงฝารางระบายน้า คสล.เดิม
(งบเทศบาล,
เป็นฝารางระบายน้าเหล็ก ขนาดกว้าง งบหน่วยงานอื่น)
ประมาณ 0.50 ม. ยาว ประมาณ
70.40 ม.

จ้านวนระบบระบายน้าที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก จากระบบคมนาคมที่ได้
ขึนตามแผน
มาตรฐาน

กองช่าง

จ้านวนระบบระบายน้าที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก จากระบบคมนาคมที่ได้
ขึนตามแผน
มาตรฐาน

กองช่าง

จ้านวนระบบระบายน้าที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก จากระบบคมนาคมที่ได้
ขึนตามแผน
มาตรฐาน

กองช่าง

จ้านวนระบบระบายน้าที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก จากระบบคมนาคมที่ได้
ขึนตามแผน
มาตรฐาน

กองช่าง

เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 64 ลาดับที่ 16
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
บริเวณซอยบ้านนายสมพงศ์
ศรีใส (ศาลารอรถ) หมู่ที่ ๔
ต้าบลบางตะบูน

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและรองรับ
น้าทิงจากอาคาร
บ้านเรือน

ก่อสร้างรางระบายน้า ขนาดกว้างรวม
0.50 ม. ยาวรวม 22.00 ม. ฝารางเหล็ก
ยาว 7.00 ม.

95,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

(แก้ไขเป็น)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
บริเวณซอยบ้านนายสมพงศ์
ศรีใส (ศาลารอรถ) หมู่ที่ ๔
ต้าบลบางตะบูน

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและรองรับ
น้าทิงจากอาคาร
บ้านเรือน

ก่อสร้างรางระบายน้า ขนาดกว้างรวม
0.50 ม. ยาวรวม 22.00 ม. ฝารางเหล็ก
ยาว 7.00 ม.

(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

105,000
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ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 64 ลาดับที่ 18

4 โครงการก่อสร้างทางเดินแบบ
มีผนังรับพืนบริเวณบ้าน
นายมนู องอาจ ถึงบ้านนาย
เสริม เกตุแก้ว หมู่ที่ ๔ ต้าบล
บางตะบูน
(แก้ไขเป็น)
โครงการก่อสร้างทางเดินแบบ
มีผนังรับพืนบริเวณบ้าน
นายมนู องอาจ ถึงบ้านนาย
เสริม เกตุแก้ว หมู่ที่ ๔ ต้าบล
บางตะบูน

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างทางเดินแบบผนังรับพืน ขนาดกว้าง
๑.๐๐ ม. ยาว ๔๖ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. (ขน
ถ่ายวัสดุ)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างทางเดินแบบผนังรับพืน ขนาดกว้าง
๑.๐๐ ม. ยาว ๔๖ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. (ขน
ถ่ายวัสดุ)

2567
185,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

185,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

4

งบประมาณ (บาท)
2568
2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จ้านวนเส้นทางคมนาคมที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีคุณภาพเพิ่มขึนตามแผน จากระบบคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

จ้านวนเส้นทางคมนาคมที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีคุณภาพเพิ่มขึนตามแผน จากระบบคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 65 ลาดับที่ 19

5 โครงการก่อสร้างทางเดินแบบ
มีผนังรับพืนบริเวณบ้านนาย
ปัญญา เวชประเสริฐ ถึงบ้าน
นางทัศนีย์ หิรญ
ั วงศ์ หมู่ที่ ๔
ต้าบลบางตะบูน

(แก้ไขเป็น)
โครงการก่อสร้างทางเดินแบบ
มีผนังรับพืนบริเวณบ้านนาย
ปัญญา เวชประสิทธิ์ ถึงบ้าน
นางทัศนีย์ หิรญ
ั วงศ์ หมู่ที่ ๔
ต้าบลบางตะบูน

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างผนังรับพืนกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว
๙๐๐ ม. ไม่รวมความยาวของสะพานสูง
เฉลี่ย ๐.๘๐ ม. พร้อมสะพานข้ามแพรก 4
ตัว ขนาดความกว้าง
- ๑.๕๐x ๒๐.๐๐ ม.
- ๑.๕๐x๑๑.๐๐ ม.
- ๑.๕๐x๓๐.๐๐ ม.
- ๑.๕๐ x ๑๒.๐๐ ม.
(ขนถ่ายวัสดุ)

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างผนังรับพืนกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว
๙๐๐ ม. ไม่รวมความยาวของสะพานสูง
เฉลี่ย ๐.๘๐ ม. พร้อมสะพานข้ามแพรก 4
ตัว ขนาดความกว้าง
- ๑.๕๐x ๒๐.๐๐ ม.
- ๑.๕๐x๑๑.๐๐ ม.
- ๑.๕๐x๓๐.๐๐ ม.
- ๑.๕๐ x ๑๒.๐๐ ม.
(ขนถ่ายวัสดุ)

2567

งบประมาณ (บาท)
2568
2569

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,800,000

จ้านวนเส้นทางคมนาคม ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึนตาม จากระบบคมนาคมที่ได้
แผน
มาตรฐาน

กองช่าง

2,800,000

จ้านวนเส้นทางคมนาคม ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึนตาม จากระบบคมนาคมที่ได้
แผน
มาตรฐาน

กองช่าง

(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)
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2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566

2567

งบประมาณ (บาท)
2568
2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จ้านวนลาน คสล. ที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
เพิ่มขึนตามแผน

ประชาชนมีสถานที่รองรับการ
ท้ากิจกรรมร่วมกันหรือการ
ประกอบอาชีพ ที่ได้มาตรฐาน
มีความสะดวก ปลอดภัยและ
เหมาะสม

กองช่าง

จ้านวนลาน คสล. ที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
เพิ่มขึนตามแผน

ประชาชนมีสถานที่รองรับการ
ท้ากิจกรรมร่วมกันหรือการ
ประกอบอาชีพ ที่ได้มาตรฐาน
มีความสะดวก ปลอดภัยและ
เหมาะสม

กองช่าง

เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 67 ลาดับที่ 30
6 โครงการเสริมลาน คสล.
(ชุมชนบ้านเกาะแก้ว) หมู่ที่ 1
ต้าบลบางตะบูนออก

เพื่อให้มีสถานที่
สาธารณประโยชน์
เพื่อรองรับการท้า
กิจกรรม หรือ
ประกอบอาชีพของ
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

(แก้ไขเป็น)
โครงการเสริมลาน คสล.
เพื่อให้มีสถานที่
(โรงเรียนวัดเกาะแก้ว) หมู่ที่ 1 สาธารณประโยชน์
ต้าบลบางตะบูนออก
เพือ่ รองรับการท้า
กิจกรรม หรือ
ประกอบอาชีพของ
ชุมชนได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

เสริมลานคสล. โดยลงหินคลุกปริมาตร
๑๒๘ ลบ.ม. เทคอนกรีตลานหนา ๐.๑๕
ม. พืนที่ไม่ต่้ากว่า ๖๘๒ ตร.ม. (22 x 31
ม.)

เสริมลานคสล. โดยลงหินคลุกปริมาตร
๑๒๘ ลบ.ม. เทคอนกรีตลานหนา ๐.๑๕
ม. พืนที่ไม่ต่้ากว่า ๖๘๒ ตร.ม. (22 x 31
ม.)

450,000

(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

550,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)
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ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 68 ลาดับที่ 33

7 โครงการเสริมถนนพร้อมฝังท่อ
ระบายน้า บริเวณบ้านนายวิชล
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ ต้าบล
บางตะบูนออก

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

เสริมถนน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว
80.00 ม. หนา ๐.๑๕ ม. พืนที่ไม่ต่้ากว่า
๒๔๐ ตร.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้า ขนาด
Ø 0.30 ม. (มอก.ชัน 3) ความยาวรวม
บ่อพักไม่ต่้ากว่า 127 เมตร

(แก้ไขเป็น)
โครงการเสริมถนนพร้อมฝังท่อ
ระบายน้า บริเวณบ้านนายวิชล
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ ต้าบล
บางตะบูนออก

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

เสริมถนน ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว
80.00 ม. หนา ๐.๑๕ ม. พืนที่ไม่ต่้ากว่า
๒๔๐ ตร.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้า ขนาด
Ø 0.30 ม. (มอก.ชัน 3) ความยาวรวม
บ่อพักไม่ต่้ากว่า 127 เมตร

2567
360,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

420,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

งบประมาณ (บาท)
2568
2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จ้านวนเส้นทางคมนาคม ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึนตาม จากระบบคมนาคมที่ได้
แผน
มาตรฐาน

กองช่าง

จ้านวนเส้นทางคมนาคม ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึนตาม จากระบบคมนาคมที่ได้
แผน
มาตรฐาน

กองช่าง

จ้านวนเส้นทางคมนาคม ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึนตาม จากระบบคมนาคมที่ได้
แผน
มาตรฐาน

กองช่าง

จ้านวนเส้นทางคมนาคม ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึนตาม จากระบบคมนาคมที่ได้
แผน
มาตรฐาน

กองช่าง

เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 69 ลาดับที่ 39
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เข้าซอยแยกถนนสามคลอง
บริเวณบ้าน นางส้มลิม
สิทธิวภิ ัทร หมู่ที่ 2 ต้าบลบาง
ตะบูนออก
(แก้ไขเป็น)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เข้าซอยแยกถนนสามคลอง
บริเวณบ้าน นางส้มลิม
สิทธิวภิ ัทร หมู่ที่ 2 ต้าบลบาง
ตะบูนออก

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 35.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พืนที่ไม่ต่้ากว่า 106.50 ตร.ม.

(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

58,000

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 35.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พืนที่ไม่ต่้ากว่า 106.50 ตร.ม.

(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

70,000

7

ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 70 ลาดับที่ 42

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
และท่อระบายน้า บริเวณบ้าน
นายบุญเลิศ รักวงษ์ไทย หมู่ที่
๓ ต้าบลบางตะบูนออก

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและรองรับ
น้าทิงจากอาคาร
บ้านเรือน

ก่อสร้างรางระบายน้ากว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว
๒๕.๕๐ ม. ท่อระบายน้าขนาด Ø 0.๓0
เมตร (มอก. ชัน ๓) ยาว ๖.๐๐ ม.

(แก้ไขเป็น)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
และท่อระบายน้า บริเวณบ้าน
นายบุญเลิศ รักวงษ์ไทย หมู่ที่
๓ ต้าบลบางตะบูนออก

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและรองรับ
น้าทิงจากอาคาร
บ้านเรือน

ก่อสร้างรางระบายน้ากว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว
๒๕.๕๐ ม. ท่อระบายน้าขนาด Ø 0.๓0
เมตร (มอก. ชัน ๓) ยาว ๖.๐๐ ม. (ขน
ถ่ายวัสดุ)

2567
60,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

72,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)
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งบประมาณ (บาท)
2568
2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จ้านวนระบบระบายน้าที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก จากระบบคมนาคมที่ได้
ขึนตามแผน
มาตรฐาน

กองช่าง

จ้านวนระบบระบายน้าที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก จากระบบคมนาคมที่ได้
ขึนตามแผน
มาตรฐาน

กองช่าง

ผ.02
การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 เทศบาลตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 95 ลาดับที่ 1
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืนที่

(แก้ไขเป็น)
โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืนที่

วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ของเทศบาลต้าบล
บางตะบูน

สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพของเทศบาลต้าบล
บางตะบูนในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่
ได้รบั จัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยค้านวณจากค่าราย
หัวๆ ละ 45 บาท ของยอดจ้านวน
ประชากร

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ของเทศบาลต้าบล
บางตะบูน

สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพของเทศบาลต้าบล
บางตะบูนในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของเงินที่ได้รบั จัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยค้านวณ
จากค่ารายหัวๆ ละ 45 บาทของยอด
จ้านวนประชากร หรือเป็นไปตามที่
หลักเกณฑ์ก้าหนด

งบประมาณ (บาท)
2567
2568
2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล) เข้ากองทุนได้ตามที่

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สามารถส่งเงินสมทบ เทศบาลมี
งบประมาณในการ
รับแจ้ง
ใช้จ่ายของการ
จัดการบริการ
สุขภาพชุมชน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม/
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต้าบล
บางตะบูน

สามารถส่งเงินสมทบ เทศบาลมี
เข้ากองทุนได้ตามที่ งบประมาณในการ
รับแจ้ง
ใช้จ่ายของการ
จัดการบริการ
สุขภาพชุมชน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม/
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต้าบล
บางตะบูน

ผ.02
การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 เทศบาลตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาแบบทีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล ด้วยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และศักยภาพของพื้นที่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอพียงและการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 106 ลาดับที่ 6
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงอาคาร
กิจกรรม นิทรรศการ สินค้า
ของฝาก หมู่ที่ 3 ต้าบลบาง
ตะบูนออก

เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ของสถานที่
ให้บริการประชาชน
และรองรับ
นักท่องเที่ยว

เปลีย่ นฝ้าเพดานที่ช้ารุด พืนที่ไม่ต่้ากว่า
500 ตร.ม. เปลีย่ นกระเบืองหลังคาที่
ช้ารุด พืนที่ไม่ต่้ากว่า 125 ตร.ม. เปลีย่ น
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ช้ารุด และเปลีย่ น
กระจกประตูช่องแสง

เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ของสถานที่
ให้บริการประชาชน
และรองรับ
นักท่องเที่ยว

เปลีย่ นฝ้าเพดานที่ช้ารุด พืนที่ไม่ต่้ากว่า
500 ตร.ม. เปลีย่ นกระเบืองหลังคาที่
ช้ารุด พืนที่ไม่ต่้ากว่า 125 ตร.ม. เปลีย่ น
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ช้ารุด และเปลีย่ น
กระจกประตูช่องแสง และอืน่ ๆ

(แก้ไขเป็น)
โครงการปรับปรุงอาคาร
กิจกรรม นิทรรศการ สินค้า
ของฝาก หมู่ที่ 3 ต้าบลบาง
ตะบูนออก

งบประมาณ (บาท)
2567
2568
2569

350,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

500,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)
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2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ด้าน
ความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
ท่องที่ยวเพิ่มขึน

สถานที่ให้บริการ
ประชาชนในชุมชน
สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างรายได้ให้
ประชาชนในพืนที่ได้

กองช่าง

ความพึงพอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ด้าน
ความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
ท่องที่ยวเพิ่มขึน

สถานที่ให้บริการ
ประชาชนในชุมชน
สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างรายได้ให้
ประชาชนในพืนที่ได้

กองช่าง

ผ.02
การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 เทศบาลตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 123 ลาดับที่ 20
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ด้านหน้าและด้านข้างอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลบางตะบูน หมู่ที่
๓ ต้าบลบางตะบูนออก

(แก้ไขเป็น)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ด้านหน้าและด้านข้างอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลบางตะบูน หมู่ที่
๓ ต้าบลบางตะบูนออก

วัตถุประสงค์

เพื่อบ้ารุงรักษาและ
ดูแลทรัพย์สินของ
เทศบาลให้อยูใ่ น
สภาพพร้อมใช้งาน
แก้ไขปัญหาน้าท่วม
ขัง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานต่างๆ

เทคอนกรีตลานด้านหน้า, ด้านข้างอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข หนา 0.15 เมตร
และด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
หนา 0.10 เมตร พืนที่ไม่ต่้ากว่า 314
ตารางเมตร ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้า
ขนาด 0.50 x 0.30 เมตร และท่อ
ระบายน้า Ø 0.30 เมตร (มอก. ชัน 3)
ยาวรวมบ่อพัก 10 เมตร

เพื่อบ้ารุงรักษาและ
ดูแลทรัพย์สินของ
เทศบาลให้อยูใ่ น
สภาพพร้อมใช้งาน
แก้ไขปัญหาน้าท่วม
ขัง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานต่างๆ

เทคอนกรีตลานด้านหน้า, ด้านข้างอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข หนา 0.15 เมตร
และด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
หนา 0.10 เมตร พืนที่ไม่ต่้ากว่า 314
ตารางเมตร ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้า
ขนาด 0.50 x 0.30 เมตร และท่อ
ระบายน้า Ø 0.30 เมตร (มอก. ชัน 3)
ยาวรวมบ่อพัก 10 เมตร

งบประมาณ (บาท)
2567
2568
2569
180,000

(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

220,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)
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2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จ้านวนสถานที่
รองรับหรือ
ให้บริการ
ประชาชน/
หน่วยงานต่างๆ มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานเพิ่มขึน

เทศบาลต้าบลบาง
ตะบูนมีความพร้อม
และสภาพแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ประชาชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ

ส้านักปลัดเทศบาล

จ้านวนสถานที่
รองรับหรือ
ให้บริการ
ประชาชน/
หน่วยงานต่างๆ มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานเพิ่มขึน

เทศบาลต้าบลบาง
ตะบูนมีความพร้อม
และสภาพแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ประชาชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ

ส้านักปลัดเทศบาล

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ที่

แผนงาน

ครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ )

งบประมาณ (บาท)
2566

2567

854,000

854,000

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

2568

2569

2570

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.03 หน้าที่ 140 ลาดับที่ 16
1

สาธารณสุข

(แก้ไขเป็น)
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,400 ซี
ซี หรือก้าลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิลแค็บ จ้านวน 1 คัน
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับ เดือนธันวาคม 2563)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,400 ซี
ซี หรือก้าลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่้ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิลแค็บ จ้านวน 1 คัน
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับ เดือนธันวาคม 2564)

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

850,000

850,000

850,000

850,000

850,000

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)
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กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ที่

แผนงาน

ครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ )

งบประมาณ (บาท)
2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.03 หน้าที่ 140 ลาดับที่ 22
2

สาธารณสุข

(แก้ไขเป็น)
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดหายูนิตท้าฟัน จ้านวน 1 ชุด
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2563)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดหายูนิตท้าฟัน จ้านวน 1 ชุด
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับ เดือนธันวาคม 2564)

460,000

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

460,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.03 หน้าที่ 141 ลาดับที่ 23
3

สาธารณสุข

(แก้ไขเป็น)
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดหาเครือ่ งปั่นและผสมสารอุดฟัน
จ้านวน 1 เครือ่ ง
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2563)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดหาเครือ่ งปั่นและผสมสารอุดฟัน
จ้านวน 1 เครือ่ ง
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

13,200

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

(งบเทศบาล,

13,200
(งบเทศบาล,
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ที่

แผนงาน

ครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ )

งบประมาณ (บาท)
2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.03 หน้าที่ 141 ลาดับที่ 24
4

สาธารณสุข

(แก้ไขเป็น)
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดหาเครือ่ งฉายแสง พร้อมที่วัดความเข้ม
แสง จ้านวน 1 เครือ่ ง
(ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดหาเครือ่ งฉายแสง พร้อมที่วัดความเข้ม
แสง จ้านวน 1 เครือ่ ง
(ราคาตามท้องตลาด)

25,000

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

(งบเทศบาล,

25,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.03 หน้าที่ 141 ลาดับที่ 25
5

สาธารณสุข

(แก้ไขเป็น)
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดหาเครือ่ งขูดหินปูนแบบ
Piezo-Electric จ้านวน 1 เครือ่ ง
(ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดหาเครือ่ งขูดหินปูนแบบ
Piezo-Electric จ้านวน 1 เครือ่ ง
(ราคาตามท้องตลาด)

50,000

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

(งบเทศบาล,

50,000
(งบเทศบาล,

13

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ที่

แผนงาน

ครุภัณฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ )

งบประมาณ (บาท)
2566

2567

2568

2569

2570

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แบบ ผ.03 หน้าที่ 141 ลาดับที่ 26
6

(แก้ไขเป็น)
สาธารณสุข

(แก้ไขเป็น)
สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดหาเครือ่ งดูดละอองฝอย จ้านวน 1
เครือ่ ง
(ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

จัดหาเครือ่ งดูดละอองฝอย จ้านวน 1
เครือ่ ง
(ราคาตามท้องตลาด)

35,000

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

(งบเทศบาล,

35,000
(งบเทศบาล,

14

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตาบลบางตะบูน
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1
***************************
อาศัย อานาจตามความใน ข้อ 21 แห่ งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบ
กั บ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ อ นุ มั ติ ก ารแก้ ไขแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ฉบั บ แก้ ไข ครั้ งที่ 1
ของเทศบาลตาบลบางตะบูน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ดังนั้น เพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒ นาเทศบาลตาบลบางตะบูน รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อไป เทศบาลตาบลบางตะบูน
จึงประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66–๒๕70) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตาบลบางตะบูน

