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เหตุผลและความจำเป็น 

ตามที่ เทศบาลเมืองสนั ่นร ักษ์ ได้อนุม ัต ิและประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั ่นร ักษ์ 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้วนั้น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีอำนาจหน้าที ่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เปลี่ยนแปลงให้ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

เพื่อให้เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้โดยเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  
และสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรวมถึงการขอรับ
จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษต์่อไป  
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ความยาวรวม 1,000,000       1,000,000       -        -        -        1 แห่ง ประชาชนมีน ้าอุปโภคบริโภค กองช่าง

บริเวณเลียบคลองซอยท่ี 13 เมืองสน่ันรักษ์ มีน ้าสะอาดใช้ในการอุปโภค 900 เมตร ท่ีสะอาดและปลอดภัยใช้

ฝ่ังใต้ด้านตะวันออก ปท 3035 บริโภค

หมู่ท่ี 5 ต้าบลบึงน ้ารักษ์ 

อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนแปลงรายละเอียด เป้าหมายและงบประมาณ

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการวางท่อขยายเขตประปาเลียบคลอง 13 ฝ่ังใต้ด้านตะวันออก ปท 3035 หมู่ท่ี 5 ต.บึงน ้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 เป้าหมาย ความยาวรวม 250 เมตร งบประมาณปี 2566 จ้านวน 270,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 57 ล้าดับท่ี 51
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

2 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ความยาวรวม 370,000         370,000         -        -        -        1 แห่ง ประชาชนมีน ้าอุปโภคบริโภค กองช่าง

บริเวณซอยโรงหมู หมู่ท่ี 2 เมืองสน่ันรักษ์มีน ้าสะอาดใช้ 200 เมตร ท่ีสะอาดและปลอดภัยใช้

ต้าบลบึงน ้ารักษ์ อ้าเภอธัญบุรี ในการอุปโภคบริโภค

จังหวัดปทุมธานี

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนแปลงรายละเอียด เป้าหมายและงบประมาณ

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการวางท่อขยายเขตประปาบริเวณซอยโรงหมู หมู่ท่ี 2 ต.บึงน ้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

                               เป้าหมาย ความยาวรวม 450 เมตร งบประมาณปี 2566 จ้านวน 495,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 58 ล้าดับท่ี 54
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

3 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ความยาวรวม 410,000         410,000         -        -        -        1 แห่ง ประชาชนมีน ้าอุปโภคบริโภค กองช่าง

บริเวณแยกทางหลวงชนบท เมืองสน่ันรักษ์มีน ้าสะอาดใช้ 250 เมตร ท่ีสะอาดและปลอดภัยใช้

หมายเลข ปท 3035 ในการอุปโภคบริโภค

(แยกถนนเลียบคลองซอยท่ี 13

ฝ่ังใต้ด้านตะวันออก) หมู่ท่ี 5

ต้าบลบึงน ้ารักษ์ อ้าเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการวางท่อขยายเขตประปาเลียบคลอง 13 ฝ่ังใต้ด้านตะวันออก ปท 3035 หมู่ท่ี 5 ต.บึงน ้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

                               งบประมาณปี 2566 จ้านวน 270,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 57 ล้าดับท่ี 51

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนช่ือโครงการให้ถูกต้องและจ้านวนงบประมาณเพ่ิมขึ น โดยการประปาส่วนภูมิภาคส้ารวจออกแบบและประมาณการมาให้
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

4 โครงการวางท่อขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ความยาวรวม 1,600,000 1,600,000 -        -        -        1 แห่ง ประชาชนมีน ้าอุปโภคบริโภค กองช่าง

บริเวณซอยหมู่บ้านวิศรุต เมืองสน่ันรักษ์มีน ้าสะอาดใช้ 1,650 เมตร ท่ีสะอาดและปลอดภัยใช้

หมู่ท่ี 3 ต้าบลบึงน ้ารักษ์ ในการอุปโภคบริโภค

อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

3,380,000      3,380,000      -        -       -       

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนช่ือโครงการให้ถูกต้อง เปล่ียนรายละเอียด เป้าหมายและงบประมาณ โดยการประปาส่วนภูมิภาคส้ารวจออกแบบและประมาณการมาให้

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการวางท่อขยายเขตประปา บริเวณหมู่บ้านวิศรุต หมู่ท่ี 3 ต.บึงน ้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

                               เป้าหมาย ความยาวรวม 1,500 เมตร งบประมาณปี 2566 จ้านวน 1,620,000 บาท

                               ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 55 ล้าดับท่ี 47

รวม  4  โครงการ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 5 เมตร 700,000         700,000         700,000 -       -       1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน ้า ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 90 เมตร หรือมี ในการสัญจร

บริเวณเช่ือมทางหลวง ให้ได้มาตรฐาน พื นท่ีไม่น้อยกว่า

หมายเลข 305 กับถนนล็อคปฏิรูป 450 ตารางเมตร

20 ไร่ ซอยท่ี 1 หมู่ท่ี 4 ผิวทางหนาเฉล่ีย

ต้าบลบึงน ้ารักษ์ อ้าเภอธัญบุรี 0.15 เมตร

จังหวัดปทุมธานี

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

       รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนช่ือโครงการ เป้าหมายและงบประมาณ

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนเช่ือมทางหลวง 305 กับล็อคปฏิรูป 20 ไร่ ซอย 1 หมู่ท่ี 4 ต.บึงน ้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 เป้าหมาย ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร งบประมาณปี 2567 จ้านวน 166,600 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 97 ล้าดับท่ี 53
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 5 เมตร 700,000         700,000         700,000      -       -       1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน ้า ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 90 เมตร หรือมี ในการสัญจร

บริเวณเช่ือมทางหลวง ให้ได้มาตรฐาน พื นท่ีไม่น้อยกว่า

หมายเลข 305 กับถนนล็อคปฏิรูป 450 ตารางเมตร

20 ไร่ ซอยท่ี 3 หมู่ท่ี 4 ผิวทางหนาเฉล่ีย

ต้าบลบึงน ้ารักษ์ อ้าเภอธัญบุรี 0.15 เมตร

จังหวัดปทุมธานี

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนเช่ือมทางหลวง 305 กับล็อคปฏิรูป 20 ไร่ ซอย 3 หมู่ท่ี 4 ต.บึงน ้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

                               เป้าหมาย ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร งบประมาณปี 2567 จ้านวน 166,600 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 97 ล้าดับท่ี 55

                               

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนช่ือโครงการ เป้าหมายและงบประมาณ
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 5 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -       -       1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน ้า ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 250 เมตร หรือมี ในการสัญจร

บริเวณซอยโรงหมู ให้ได้มาตรฐาน พื นท่ีไม่น้อยกว่า

หมู่ท่ี 2 ต้าบลบึงน ้ารักษ์ 1,250 ตารางเมตร

อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย

0.15 เมตร

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก พร้อมวางท่อระบายน ้า บริเวณซอยโรงหมู หมู่ท่ี 2 ต.บึงน ้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

                               เป้าหมาย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. ผิวทางหนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

                               งบประมาณปี 2567 จ้านวน 2,500,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 104 ล้าดับท่ี 73

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนแปลงช่ือโครงการ เป้าหมายและงบประมาณ

8



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 : การพัฒนาสาธารณูปโภค

1. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 5 เมตร 1,650,000 1,650,000 1,650,000 -       -       1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน ้า ภายในเขตเทศบาลฯ ยาว 220 เมตร หรือมี ในการสัญจร

บริเวณ รพ.สต. สมเด็จย่า 84 ให้ได้มาตรฐาน พื นท่ีไม่น้อยกว่า

หมู่ท่ี 4 ต้าบลบึงน ้ารักษ์ 1,100 ตารางเมตร

อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผิวทางหนาเฉล่ีย

0.15 เมตร

5,050,000 5,050,000 5,050,000 -      -      

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน ้า บริเวณ รพ.สต.สมเด็จย่า 84 หมู่ท่ี 4 ต.บึงน ้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

                               งบประมาณปี 2566 จ านวน 1,650,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 96 ล้าดับท่ี 51

เหตุผลและความจ้าเป็น : ขอขยายปีงบประมาณเพ่ือรองรับการจัดท้างบประมาณ

รวม  4  โครงการ

9



แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 4.1 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส้าหรับ อุดหนุนอาหารกลางวัน 2 แห่ง 620,000     620,000     620,000     620,000     620,000     นักเรียน นักเรียนทุกคนได้รับ กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน จ้านวน 245 วัน ดังนี ทุกคน ประทานอาหารท่ีมี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ได้รับ ประโยชน์และมีคุณค่า

เมืองสน่ันรักษ์ 1 ประทาน ทางโภชนาการ

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อาหาร

เมืองสน่ันรักษ์ 2 กลางวัน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนแปลงรายละเอียด เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2019 ลว. 30 มิ.ย.65

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

4.1 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 เป้าหมาย อุดหนุนอาหารกลางวัน 2 แห่ง ในอัตราคนละ 21 บาท จ้านวน 245 วัน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 1

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 2

       ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือปรับอัตราเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย

งบประมาณ ปี 2566 - 2570 จ านวนปีละ 463,050 บาท

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 115 ล้าดับท่ี 4 (4.1)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 4.2 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส้าหรับ อุดหนุนอาหารกลางวัน 2 แห่ง 3,030,000  3,030,000  3,030,000  3,030,000  3,030,000  นักเรียน นักเรียนทุกคนได้รับ กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน จ้านวน 200 วัน ดังนี ทุกคน ประทานอาหารท่ีมี

โรงเรียนอนุบาล 1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ได้รับ ประโยชน์และมีคุณค่า

เมืองสน่ันรักษ์ 1 ประทาน ทางโภชนาการ

2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล อาหาร

เมืองสน่ันรักษ์ 2 กลางวัน

                               ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือปรับอัตราเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จากวันละ 21 บาท เป็นวันละ 28 บาท

                               ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 115 ล้าดับท่ี 4 (4.2)

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนแปลงรายละเอียด เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2019 ลว. 30 มิ.ย.65

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

                               4.2 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล

                               เป้าหมาย อุดหนุนอาหารกลางวัน 2 แห่ง ในอัตราคนละ 21 บาท จ้านวน 200 วัน

                               1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 1

                               2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 2

                               งบประมาณ ปี 2566 - 2570 จ านวนปีละ 2,268,000 บาท
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 4.12 เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส้าหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 จ้านวน นักเรียนได้รับค่าจัด กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา สถานศึกษา การเรียนการสอน

ตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั นพื นฐานของ ท่ีได้รับการ (รายหัว)  ค่าหนังสือเรียน

ขั นพื นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง จัดสรร ค่าอุปกรณ์การเรียน

สน่ันรักษ์ 1 และโรงเรียนอนุบาล เงินอุดหนุน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 2 ค่ากิจกรรมพัฒนา

มีรายการดังนี คุณภาพผู้เรียน

1. ค่าจัดการเรียนการสอน

2. ค่าหนังสือเรียน

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนแปลงงบประมาณ ตามหนังสือปทุมธานี ด่วนท่ีสุด ท่ี ปท 0023.3/ว 16047 ลว. 30 ก.ย.65 เร่ืองมติคณะรัฐมนตรี การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม งบประมาณปี 2566 - 2570 จ านวนปีละ 1,420,200 บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 120 ล้าดับท่ี 4 (4.12)

       รายหัว ตามความจ้าเป็นพื นฐาน
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส้าหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 160,000     160,000     160,000     160,000     160,000     จ้านวน นักเรียนได้รับค่าจัด กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา การเรียนการสอน

ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง ท่ีได้รับการ (รายหัว)  

สน่ันรักษ์ 1 และ จัดสรร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง เงินอุดหนุน

สน่ันรักษ์ 2

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนแปลงงบประมาณ ตามหนังสือปทุมธานี ด่วนท่ีสุด ท่ี ปท 0023.3/ว 16259 ลว. 4 ต.ค. 65 เร่ือง การปรับอัตราเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนส้าหรับ

                               สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม งบประมาณปี 2566 - 2570 จ านวนปีละ 153,000 บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 120 ล้าดับท่ี 4 (4.13)
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

5 เงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุน เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนส้าหรับ อุดหนุนอาหารกลางวัน 7,840,000  7,840,000  7,840,000  7,840,000  7,840,000  จ้านวน นักเรียนทุกคนได้รับ กองการศึกษา

อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จ้านวน 200 วัน ทั ง 3 แห่ง ดังนี สถานศึกษา ประทานอาหารท่ีมี

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา สังกัด สพฐ. 1. โรงเรียนวัดขุมแก้ว ในสังกัด ประโยชน์และมีคุณค่า

ขั นพื นฐาน (สพฐ.) 2. โรงเรียนวัดสระบัว (สพฐ.) ทางโภชนาการ

3. โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ได้รับการ

จัดสรร

เงินอุดหนุน

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนแปลงงบประมาณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 2019 ลว. 30 มิ.ย.65 ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม งบประมาณปี 2566 - 2570 จ านวนปีละ 5,880,000 บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 121 ล้าดับท่ี 5

                               เพ่ือปรับอัตราเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

6 โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70,000      100,000     100,000     100,000     100,000     1 ครั ง/ปี เด็กได้เรียนรู้นอก กองการศึกษา

นอกห้องเรียน ได้รับประสบการณ์ตรง ทั ง 2 แห่ง ห้องเรียน 

และเด็กได้รับความสุข สนุกสนาน ได้รับประสบการณ์ตรง

อยู่ร่วมกับสังคมได้ และเด็กได้รับความสุข

สนุกสนาน อยู่ร่วมกับ

สังคมได้

เหตุผลและความจ้าเป็น : เปล่ียนแปลงงบประมาณ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ น

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม งบประมาณปี 2566 - 2570 จ านวนปีละ 50,000 บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 121 ล้าดับท่ี 6
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

7 โครงการนิทรรศการวิชาการ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และน้าเสนอ นักเรียน ผู้ปกครอง 50,000      300,000     300,000     300,000     300,000     จ้านวน เกิดความสัมพันธ์อันดี กองการศึกษา

ผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากร ประชาชนและบุคลากรด้านการศึกษา ผู้เข้าร่วม ระหว่างสถานศึกษา

ทางการศึกษาให้ปรากฏแก่ กิจกรรม กับชุมชน

สาธารณชน

เหตุผลและความจ้าเป็น : เปล่ียนแปลงงบประมาณ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ น

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม งบประมาณปี 2567 - 2570 จ านวนปีละ 50,000 บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 123 ล้าดับท่ี 12
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

8 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 100,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ้านวน เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท้า เมืองสน่ันรักษ์และพื นท่ีใกล้เคียง ผู้เข้าร่วม ได้แสดงออก กล้าคิด 

ในทางสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์และ กิจกรรม กล้าท้า ในทางสร้างสรรค์

มีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรม เป็นประโยชน์และมี

ตามความสามารถและความสนใจ ส่วนร่วมในการท้า

ของตน กิจกรรมตาม

ความสามารถและ

ความสนใจของตน

เหตุผลและความจ้าเป็น : เปล่ียนแปลงงบประมาณ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ น

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม งบประมาณปี 2567 - 2570 จ านวนปีละ 100,000 บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 124 ล้าดับท่ี 13
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

9 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 50,000      500,000     500,000     500,000     500,000     1 ครั ง/ปี ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาให้มีความรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ศึกษาได้รับการพัฒนา

ความสามารถ สอดคล้องกับงานท่ี โรงเรียนอนุบาล สามารถน้าความรู้

ปฏิบัติ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี ความสามารถไปใช้

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น การปฏิบัติงาน

ท้าให้การปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพมากขึ น

เหตุผลและความจ้าเป็น : เปล่ียนแปลงงบประมาณ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ น

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม งบประมาณปี 2567 - 2570 จ านวนปีละ 50,000 บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 125 ล้าดับท่ี 15
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ เพ่ือให้พนักงานครูเทศบาล บุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา 100,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ้านวนครู พนักงานครูเทศบาล กองการศึกษา

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ทางการศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ดูงานการจัดการศึกษาพนักงานครู- และบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา

พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทาง มีความรู้ความสามารถและ เทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและ ทางการ มีความรู้ ความสามารถ

การศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ประสบการณ์ด้านวิชาการ ผู้ท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อย 1 ครั ง/ปี ศึกษาท่ีได้ และประสบการณ์ด้าน

เพ่ือให้พนักงานครูเทศบาล บุคลากร อบรมศึกษา วิชาการ สามารถน้า

ทางการศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ดูงาน ความรู้มาปรับใช้ในการ

สามารถน้าความรู้มาปรับใช้ใน พัฒนาทางการศึกษาได้

การพัฒนาทางการศึกษาได้ตาม ตามความเหมาะสม

ความเหมาะสม

เหตุผลและความจ้าเป็น : เปล่ียนแปลงงบประมาณ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ น

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม งบประมาณปี 2567 - 2570 จ านวนปีละ 100,000 บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 125 ล้าดับท่ี 16
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.2 แผนงานการศึกษา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

11 โครงการสอนภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 500,000     1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  เด็กนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้และ กองการศึกษา

การส่ือภาษาต่างประเทศได้อย่าง เมืองสน่ันรักษ์ ร้อยละ 80 มีทักษะการส่ือสารภาษา

ถูกต้อง ได้เรียนรู้ ต่างประเทศได้อย่าง

และมีทักษะ ถูกต้อง

การส่ือสาร

ภาษา

ต่างประเทศ

14,030,000 16,060,000 16,060,000 16,060,000 16,060,000รวม  11  โครงการ

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนแปลงช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี วัดและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

                                 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน

                                 ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 127 ล้าดับท่ี 20

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเพ่ือสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

                                 วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

                                                2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะการส่ือภาษาอังกฤษและภาษาจีน

                                 งบประมาณปี 2566 - 2570 จ านวนปีละ 500,000 บาท

                                 ตัวชี วัด เด็กนักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้และมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการน ้าด่ืมสะอาด เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบกิจการตู้น ้าด่ืม จ้านวน 44 ชุมชน 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    1 ครั ง/ปี ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข

ผู้บริโภคปลอดภัย หยอดเหรียญ ให้มีความรู้ การบริโภคน ้าสะอาด และส่ิงแวดล้อม

ดูแลคุณภาพน ้าด่ืมให้ปลอดภัย ปลอดภัย

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนช่ือโครงการ และแก้ไขวัตถุประสงค์ให้ถูกต้อง

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการน้ าบริโภคสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย

                                 วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการตู้น้ าหยอดเหรียญ ให้มีความรู้ ดูแลคุณภาพน ้าด่ืมให้ปลอดภัย

                                 ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 135 ล้าดับท่ี 19
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.3 แผนงานสาธารณสุข

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

2 โครงการผู้ประกอบกิจการและ เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส สถานประกอบกิจการ 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    1 ครั ง/ปี ผู้ประกอบกิจการและ กองสาธารณสุข

ผู้สัมผัสอาหาร อาหาร มีความรู้และได้รับ ร้านค้า ท่ีขึ นทะเบียน ผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

การตรวจสอบคุณภาพอาหาร มีความเข้าใจ

ด้วยชุดทดสอบสารปนเป้ือนใน และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

อาหาร คุณภาพอาหาร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000รวม  2  โครงการ

เหตุผลและความจ้าเป็น : เน่ืองจากเปล่ียนแปลงรายละเอียด ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม โครงการอบรมผู้ประกอบการสัมผัสอาหาร

                            วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสัมผัสอาหารมีความรู้ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเพ่ือตรวจแบคทีเรียร้านอาหาร

                            เป้าหมาย สถานประกอบการ ร้านค้า แผงลอย ท่ีขึ นทะเบียน

                            ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบการสัมผัสอาหารมีความรู้ ร้านค้าแผงลอยจ าหน่ายอาหารได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัย

                            ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 135 ล้าดับท่ี 19
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กมีน ้าใจนักกีฬา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและเกมต่างๆ 70,000      100,000     100,000     100,000     100,000     จ้านวน เด็กมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

และโรงเรียนอนุบาล เพ่ือฝึกความเป็นระเบียบวินัยให้กับเด็ก ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล เด็กนักเรียน เกิดความรักความสามัคคี

เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เมืองสน่ันรักษ์ ท่ีเข้าร่วม ในหมู่คณะ มีน ้าใจนักกีฬา

โครงการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ร้อยละ 80

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

เหตุผลและความจ้าเป็น : เปล่ียนแปลงงบประมาณ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ น

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม งบประมาณปี 2567 - 2570 จ านวนปีละ 70,000 บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 143 ล้าดับท่ี 1
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

2 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เพ่ือให้เทศบาลแต่ละแห่งได้เช่ือม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 300,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ้านวน พนักงานเทศบาลได้ใช้ กองการศึกษา

สัมพันธ์อันดีต่อกัน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมือง ครั งท่ีจัด เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เพ่ือเพ่ิมความรักความสามัคคี สน่ันรักษ์ กิจกรรม สร้างความสามัคคีใน

1 ครั ง/ปี หมู่คณะ

เหตุผลและความจ้าเป็น : เปล่ียนแปลงงบประมาณ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ น

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม งบประมาณปี 2567 - 2570 จ านวนปีละ 300,000 บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 143 ล้าดับท่ี 2
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

3 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขต เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต 500,000     1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนและเยาวชน กองการศึกษา

เทศบาล ออกก้าลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็น เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ครั งท่ีจัด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ประโยชน์ เกิดความรักความสามัคคี กิจกรรม เกิดความรักความสามัคคี

ในชุมชน 1 ครั ง/ปี

870,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000รวม  3  โครงการ

เหตุผลและความจ้าเป็น : เปล่ียนแปลงงบประมาณ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ น

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม งบประมาณปี 2567 - 2570 จ านวนปีละ 500,000 บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 143 ล้าดับท่ี 3
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แบบ ผ 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

6. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

6.5 แผนงานการพาณิชย์

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดตั งสถานธนานุบาล เพ่ือช่วยเหลือความเดือดร้อน 1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อ 30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000  1 แห่ง ประชาชนได้รับ กองคลัง

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ ทางการเงินของประชาชน อาคารพาณิชย์ ความช่วยเหลือ

2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ทางการเงิน

อาคาร

3. เป็นค่าจัดซื อครุภัณฑ์

4. เป็นค่าจ้างพนักงานและ

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม  1  โครงการ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

เหตุผลและความจ้าเป็น : มีการเปล่ียนแปลงจ้านวนงบประมาณเพ่ิมขึ นส้าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม เป้าหมาย จัดต้ังสถานธนานุบาล 1 แห่ง

 งบประมาณปี 2566 - 2570 จ านวนปีละ 15,000,000 บาท

 ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 171 ล้าดับท่ี 1

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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 แบบ ผ.03

 แบบ ผ.03

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566

(บาท)

2567

(บาท)

2568

(บาท)

2569

(บาท)

2570

(บาท)
1 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื อพัดลมเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ ว 60,000        60,000        60,000        60,000        60,000      กองการศึกษา

พร้อมอุปกรณ์และการติดตั ง จ้านวน 30 ตัว

60,000      60,000      60,000      60,000      60,000     รวม 1 รายการ

เหตุผลและความจ้าเป็น : เปล่ียนแปลงเป้าหมาย จ้านวนและงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ น

เปล่ียนแปลงจาก         : เดิม เป้าหมาย จัดซื อพัดลมเพดาน พร้อมอุปกรณ์และการติดตั ง จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

งบประมาณปี 2566 - 2570 จ านวนปีละ 4,000 บาท  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าท่ี 197 ล าดับท่ี 5

 บัญชีครุภัณฑ์

       บัญชีครุภัณฑ์

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

เทศบาลเมืองสน่ันรักษ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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