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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
 

1.1 1.1 บทนำบทนำ  
 
  ตาม  พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาของตนเองและให้เทศบาลดำเนินการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ซึ่งเป็นแผนที่แสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  โดยจะต้องจัดทำให้เสร็จภายใน  30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่
จะต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการ
แก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
  ในการนี้  เทศบาลตำบลเหนือคลองได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564  เพ่ือให้การดำเนินการถูกต้องตาม
ขั้นตอนแห่งระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้มีการจัดทำ 
“แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565” ขึ้น เพ่ือรวบรวมแผนงาน  โครงการกิจกรรมที่จะ
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลเหนือคลองในปีงบประมาณ 2565  และเพ่ือให้เทศบาล
สามารถดำเนินการตามแนวทางดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่ างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 

1.2 1.2 วัวัตถุตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  
 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ของเทศบาลตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ 2565 
 2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 3. เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) รวมถึงฉบับที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง กับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2565 
   

1.3 1.3 ขั้นตอนขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 



 ๒ 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่จะต้องดำเนินการในพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
              1. ทำให้เทศบาลตำบลเหนือคลองมีเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือ
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานในรอบปี 

 2. ทำให้เทศบาลตำบลเหนือคลองสามารถประสานและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. แผนการดำเนินงานสามารถช่วยให้ การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ 
 



3

แบบ ผด. 01
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

โครงการ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด  ท้ังหมด  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 0 0.00 0 0.00
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00

รวม 0 0.00 0 0.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียว
     2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0.00 0 0.00  
     2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 2.00 10,000 0.06 ส านักปลัดเทศบาล
     2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0.00 0 0.00
     2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 0 0.00 0 0.00
     2.5 แผนงานการเกษตร 1 2.00 20,000 0.12 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 2 4.00 30,000 0.18
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
     3.1 แผนงานการศึกษา 13 26.00 7,739,900 45.98 กองการศึกษา
     3.2 แผนงานสาธารณสุข 4 8.00 885,000 5.26 กองสาธารณสุขฯ
     3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 0 0.00 0 0.00 ส านักปลัดเทศบาล
     3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 4.00 25,000 0.15 ส านักปลัดเทศบาล
     3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 22.00 556,000 3.30 กองการศึกษา
     3.6 แผนงานงบกลาง 5 10.00 6,663,800 39.58 กองการศึกษา,ส านักปลัดเทศบาล,

0.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ
    3.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 4.00 10,000 0.06 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 37 74.00 15,879,700 94.33

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

3



4
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน

โครงการ ของ งบประมาณ ของ ด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด  งบประมาณ  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
    ส่ิงแวดล้อม
     4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 2.00 20,000 0.12 กองสาธารณสุขฯ
     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2.00 50,000 0.30 กองสาธารณสุขฯ
     4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 0 0.00 0 0.00

รวม 2 4.00 70,000 0.42
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 6.00 150,000 0.89 กองคลัง,ส านักปลัดเทศบาล,
     5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 8.00 120,000 0.71 ส านักปลัดเทศบาล
     5.3  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 4.00 585,000 3.47 กองช่าง
     5.4  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 0 0.00 0 0.00
     5.5  แผนงานงบกลาง 0 0.00 0 0.00

รวม 9 18.00 855,000 5.08
รวมท้ังส้ิน 50 100 16,834,700 100
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แบบ ผด. 01
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

โครงการ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด  ท้ังหมด  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 0 0.00 0 0.00
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00

รวม 0 0.00 0 0.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียว
     2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0.00 0 0.00  
     2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 2.00 10,000 0.06 ส านักปลัดเทศบาล
     2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0.00 0 0.00
     2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 0 0.00 0 0.00
     2.5 แผนงานการเกษตร 1 2.00 20,000 0.12 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 2 4.00 30,000 0.18
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
     3.1 แผนงานการศึกษา 13 26.00 7,739,900 45.98 กองการศึกษา
     3.2 แผนงานสาธารณสุข 4 8.00 885,000 5.26 กองสาธารณสุขฯ
     3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 0 0.00 0 0.00 ส านักปลัดเทศบาล
     3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 4.00 25,000 0.15 ส านักปลัดเทศบาล
     3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 22.00 556,000 3.30 กองการศึกษา
     3.6 แผนงานงบกลาง 5 10.00 6,663,800 39.58 กองการศึกษา,ส านักปลัดเทศบาล,

0.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ
    3.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 4.00 10,000 0.06 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 37 74.00 15,879,700 94.33

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

3



4
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน

โครงการ ของ งบประมาณ ของ ด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด  งบประมาณ  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
    ส่ิงแวดล้อม
     4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 2.00 20,000 0.12 กองสาธารณสุขฯ
     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2.00 50,000 0.30 กองสาธารณสุขฯ
     4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 0 0.00 0 0.00

รวม 2 4.00 70,000 0.42
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 6.00 150,000 0.89 กองคลัง,ส านักปลัดเทศบาล,
     5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 8.00 120,000 0.71 ส านักปลัดเทศบาล
     5.3  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 4.00 585,000 3.47 กองช่าง
     5.4  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 0 0.00 0 0.00
     5.5  แผนงานงบกลาง 0 0.00 0 0.00

รวม 9 18.00 855,000 5.08
รวมท้ังส้ิน 50 100 16,834,700 100

                   

4



5

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมและ พัฒนา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม 10,000 ม.2 ส านักปลัดเทศบาล

ศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล โครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่า ต.เหนือคลอง  
ต าบลเหนือคลอง สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  อ้างอิง :

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  1. เทศบัญญัติ 
ค่าป้ายโครงการฯลฯ หน้า 178

2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 68  ล าดับ 1
 
 

รวม ....1......โครงการ 10,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลเหนือคลอง
แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียว
2.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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6

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 20,000 ม.2 ส านักปลัดเทศบาล

ตามแนวทางเศรษฐกิจ เก่ียวกับการปลูกผักในพ้ืนท่ีจ ากัด ต.เหนือคลอง  
เพียง จ านวน 50 ครัวเรือน  อ้างอิง :

  1. เทศบัญญัติ 
 หน้า 185

2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3/64
หน้า 9  ล าดับ 1
 

 รวม ....1......โครงการ 20,000
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 ......2..... โครงการ 30,000

2.5 แผนงานการเกษตร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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7

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ 982,300 ศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการบริหาร ศพด.เทศบาลต าบล เล็กเทศบาล  (ศพด.)
สถานศึกษา  เหนือคลอง ดังน้ี ต าบลเหนือคลอง อ้างอิง :

1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ม.2 1. เทศบัญญัติ 
จ านวน  634,200  บาท ต.เหนือคลอง หน้า 144-145
ส าหรับเด็กปฐมวัย 125 คน 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ในอัตราม้ือละ 21 บาทต่อคน หน้า 73-74 
จ านวน 245 วัน  ล าดับ 1
2.ค่าจัดการเรียนการสอน  
จ านวน 212,500 บาท
ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี
ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
3. ค่าหนังสือเรียน จ านวน
24,000  บาท ส าหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี ในอัตราคนละ
200 บาท/ปี
4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน
36,000  บาท ส าหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี ในอัตราคนละ
300 บาท

แบบ ผด. 02
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศึกษา   
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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8
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุน 5.ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร 24,000  บาท ส าหรับเด็ก
สถานศึกษา   (ต่อ) 3-5 ปี ในอัตราคนละ 200

บาท/ปี
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ านวน 51,600  บาท  ส าหรับ
เด็ก อายุ 3-5 ปี ในอัตราคนละ
430 บาท/ปี

2 โครงการสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนค่าอาหาร 239,800 ศพด.เทศบาล กองการศึกษา
อาหารเสริม (นม) เสริม (นม) ให้แก่นักเรียน ต าบลเหนือคลอง  (ศพด.)
ส าหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ม.2 อ้างอิง :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลเหนือคลอง จ านวน 125 ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบล คน  เป็นจ านวน 260 วัน หน้า 147
เหนือคลอง 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน

หน้า 75 ล าดับ 3

3 โครงการสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนค่าอาหาร 2,008,200 ร.ร.ราชประชานุ กองการศึกษา
อาหาร เสริม (นม)  เสริม (นม) ให้แก่นักเรียน เคราะห์ 1  (ศพด.)
ส าหรับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ม.2 อ้างอิง :
โรงเรียนราชประชา จ านวน 1,048  คน ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
นุเคราะห์ 1  หน้า 147

 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
 หน้า 75 ล าดับ 4

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

8



9
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการสนับสนุน อุดหนุนโรงเรียน 4,401,600 ร.ร.ราชประชา กองการศึกษา

อาหารกลางวัน ราชประชานุเคราะห์ 1 นุเคราะห์ 1  (ศพด.)
ส าหรับนักเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2564 ม.2 อ้างอิง :
โรงเรียนราชประชา และ ภาคเรียนท่ี 1/2565 ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
นุเคราะห์ 1 กลุ่มเป้าหมาย หน้า 150

- นักเรียน  จ านวน 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
1,180  คน หน้า 76 ล าดับ 5

5 โครงการวันเด็ก จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน 50,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา
แห่งชาติ เด็กแห่งชาติ (วันเสาร์ท่ี 2 ของ เหนือคลอง  

เดือนมกราคม) ม.2 อ้างอิง :
กลุ่มเป้าหมาย ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
เด็ก เยาวชน และ หน้า 134
ประชาชนท่ัวไป จ านวน 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
500  คน หน้า 77  ล าดับ 7
( 8 มกราคม 2565)

6 โครงการกิจกรรม จัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้แก่ 30,000 ศพด.เทศบาล กองการศึกษา
หลังเลิกเรียน เด็กก่อนวัยเรียนตามความถนัด ต าบลเหนือคลอง  (ศพด.)

และสนใจ เช่น มโนราห์ ลิเกป่า ม.2 อ้างอิง :
ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 

หน้า 141
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 78 ล าดับ 9

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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10
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการวันข้ึนปีใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 3,000 ม.2 กองการศึกษา

จัดกิจกรรมพิธีทางสงฆ์ ต.เหนือคลอง  (ศพด.)
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน อ้างอิง :
ของขวัญ ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน 1. เทศบัญญัติ 

หน้า 141
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 111 ล าดับ 24
 

8 โครงการวันเข้าพรรษา เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 3,000 ม.2 กองการศึกษา
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ต.เหนือคลอง  (ศพด.)
จัดกิจกรรมพาเด็กร่วม อ้างอิง :
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 1. เทศบัญญัติ 
และถวายเทียนพรรษา หน้า 142

2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 110 ล าดับ 23
 

9 โครงการวันแม่ ศพด.เทศบาลจัดโครงการวันแม่ 8,000 ศพด.เทศบาล กองการศึกษา
แห่งชาติ แห่งชาติโดยด าเนินกิจกรรมร่วม ต าบลเหนือคลอง  (ศพด.)

กับเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครอง ม.2 อ้างอิง :
ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 

หน้า 142
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 110 ล าดับ 22

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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11
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการวันไหว้ครู  ศพด.เทศบาลฯ จัดกิจกรรมวัน 3,000 ศพด.เทศบาล กองการศึกษา
ไหว้ครู ต าบลเหนือคลอง  (ศพด.)

ม.2 อ้างอิง :
ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 

หน้า 143
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 111 ล าดับ 25

11 โครงการส่งเสริม เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 3,000 ศพด.เทศบาล กองการศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจัด ต าบลเหนือคลอง  (ศพด.)

อบรมเด็กระดับอนุบาล 2-3 ม.2 อ้างอิง :
ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 

หน้า 144
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 103 ล าดับ 15

12 โครงการส่งเสริมการ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 4,000 ศพด.เทศบาล กองการศึกษา
เรียนรู้ภูมิปัญญา โครงการ เช่นค่าป้ายประชา ต าบลเหนือคลอง  (ศพด.)
ท้องถ่ิน สัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ม.2 อ้างอิง :

ฯลฯ ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
หน้า 143
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 101 ล าดับ 13

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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12
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการส่งเสริม  - จัดกิจกรรมฝึกมารยาทไทย 4,000 ศพด.เทศบาล กองการศึกษา
มารยาทไทย  - จัดกรรมพาเด็กเข้าวัดฟังธรรม ต าบลเหนือคลอง  (ศพด.)

 ม.2 อ้างอิง :
ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 

หน้า 144
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 112 ล าดับ 25

 
รวม ....13......โครงการ 7,739,900

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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13

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 50,000 ม.2 กองสาธารณสุขฯ

ศักยภาพอาสาสมัคร โครงการฯ เช่นค่าอาหารว่าง ต.เหนือคลอง  
สาธารณสุขประจ า และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน อ้างอิง :
หมู่บ้าน ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 1. เทศบัญญัติ 

กลุ่มเป้าหมาย อสม. 70 คน หน้า 159
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 84 ล าดับ 10

2 โครงการบริการ เป็นค่าใช้จ่ายในการ 730,000 ม.2 กองสาธารณสุขฯ
การแพทย์ฉุกเฉิน จัดโครงการฯ เช่น ต.เหนือคลอง  

ค้าจ้างเหมาบริการ อาสาสมัคร อ้างอิง :
กู้ภัย  6 อัตรา อัตราละ 9,000   1. เทศบัญญัติ 
บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน หน้า 157
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าบ ารุงรักษา 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
และซ่อมแซมรถ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เปล่ียนปลงคร้ังท่ี 1
ทางการแพทย์ ฯลฯ หน้า 7 ล าดับท่ี 1

แบบ ผด. 02

3.2  แผนงานสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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14
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
3 โครงการพระราชด าริ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนิน 80,000 ม.2 กองสาธารณสุขฯ

ด้านสาธารณสุข โครงการฯ เช่น โครงการสืบสาน ต.เหนือคลอง  
พระราชปณิธานสมเด็จย่า อ้างอิง :
ต้านภัยมะเร็งเต้านม โครงการ 1. เทศบัญญัติ 
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน หน้า 158
และชุมชนฯ โครงการอบรมหมอ 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯลฯ เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2

หน้า 11  ล าดับท่ี 2

4 โครงการสัตว์ปลอด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 25,000 ม.2 กองสาธารณสุขฯ
โรคคนปลอดภัย จาก ด าเนินโครงการฯ  ประกอบด้วย ต.เหนือคลอง  
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม ค่าส ารวจและข้ึนทะเบียนสัตว์ อ้างอิง :
พระปณิธานศาสตร์ ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด 1. เทศบัญญัติ 
จารย์ดร.สมเด็จพระ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษ หน้า 160
เจ้าน้องนางเธอ เจ้า สุนัขบ้า วัสดุทางการแพทย์ฯลฯ 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ฟ้าจุฬาภรณวลัย เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2
ลักษณ์อัครราชกุมารี หน้า 11  ล าดับท่ี 3
กรมพระศรีสวางค
วัฒน วรขัตติยราช
นารี

รวม ....4.......โครงการ 885,000

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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15

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 20,000 ม.2 ส ำนักปลัดเทศบำล

ต.เหนือคลอง  
อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 165
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 92 ล าดับ 4

2 โครงกำรรณรงค์เน่ืองใน จัดกิจกรรมรณรงค์เน่ืองในวัน 5,000 ม.2 ส ำนักปลัดเทศบำล
วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก ต่อต้ำนยำเสพติดโลก ต.เหนือคลอง  

(วันท่ี 26 มิถุนำยน) อ้างอิง :
เช่นกิจกรรมเดินรณรงค์ 1. เทศบัญญัติ 
กำรจัดบอรด์ประชำสัมพันธ์ หน้า 177
ฯลฯ 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
 หน้า 91ล าดับ 2

รวม .....1......โครงการ  25,000

โครงกำรจัดงำนวันผู้สูง
อำยุแห่งชำติและ
ครอบครัว  
(เน่ืองในวันผู้สูงอำยุ)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ ประกอบด้วย
 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำง
และเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด. 02
3. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

15



16

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม คัดเลือกและส่งตัวแทน 50,000 ม.2 กองการศึกษา

การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เยาวชนและประชาชน ต.เหนือคลอง  
ในชุมชน ช่วงอายุ อ้างอิง :
 15 - 50 ปี  เข้าร่วม 1. เทศบัญญัติ 
แข่งขันกีฬาประเภท หน้า 180
ต่างๆ  อาทิ ฟุตบอล 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน

หน้า 95 ล าดับ 2

2 โครงการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา 30,000 ม.2 กองการศึกษา
บาสเก็ตบอล บาสเก็ตบอล อย่างน้อย ต.เหนือคลอง  

1 คร้ัง อ้างอิง :
กลุ่มเป้าหมาย 1. เทศบัญญัติ 
เยาวชน ประชาชน ใน หน้า 179
เขตเทศบาล 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน

หน้า 96 ล าดับ 3

3.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันนาการ 

แบบ ผด. 02
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
3 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล 30,000 ม.2 กองการศึกษา

อย่างน้อย  1 คร้ัง ต.เหนือคลอง  
กลุ่มเป้าหมาย อ้างอิง :
เยาวชน ประชาชน ใน 1. เทศบัญญัติ 
เขตเทศบาล หน้า 179

2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 96 ล าดับ 4

4 โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ จัดแข่งขันกีฬาตะกร้อ 30,000 ม.2 กองการศึกษา
อย่างน้อย  1 คร้ัง ต.เหนือคลอง  
กลุ่มเป้าหมาย อ้างอิง :
เยาวชน ประชาชน ใน 1. เทศบัญญัติ 
เขตเทศบาล หน้า 178

 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 97 ล าดับ 5

5 โครงการส่งเสริมการ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 60,000 ม.2 กองการศึกษา
ออกก าลังกายแก่ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ต.เหนือคลอง  
ประชาชนในต าบล วอลเลย์บอล ฯลฯ อ้างอิง :

ตามความเหมาะสม 1. เทศบัญญัติ 
หน้า 180
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1
หน้า 11 ล าดับ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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18
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
6 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จัดกิจกรรมอบรมให้แก่ 30,000 ม.2 กองการศึกษา

พุทธบุตร เด็กและเยาวชน ต.เหนือคลอง  
 ท่ีนับถือศาสนาพุทธ อ้างอิง :

จ านวน .............. คน 1. เทศบัญญัติ 
หน้า 181
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 99 ล าดับ 10

7 โครงการเข้าค่ายจริยธรรม จัดกิจกรรมอบรมให้แก่ 20,000 ม.2 กองการศึกษา
ยุวมุสลิม  เด็กและเยาวชน ต.เหนือคลอง  

ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม อ้างอิง :
จ านวน  ...............  คน 1. เทศบัญญัติ 

หน้า 181
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 100 ล าดับ 11

8 โครงการสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมสืบสาน 100,000 ม.2 กองการศึกษา
ลอยกระทงประจ าปี ประเพณีลอยกระทง ต.เหนือคลอง  

ประจ าปี 1 คร้ัง อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 183
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 101 ล าดับ 12

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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19
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
9 โครงการสืบสานประเพณี ประชาชนในอ าเภอ 200,000 ม.2 กองการศึกษา

ถือศีลกินเจ เหนือคลองและอ าเภอ/ ต.เหนือคลอง  
จังหวัดใกล้เคียง อ้างอิง :
จ านวน 10,000 คน 1. เทศบัญญัติ 

หน้า 183
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 102 ล าดับ 14

10 โครงการท าบุญตักบาตรเน่ืองใน คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 3,000 ม.2 กองการศึกษา
วันข้ึนปีใหม่ ข้าราชการ พนักงาน ต.เหนือคลอง  
 ลูกจ้างและประชาชน อ้างอิง :

ท่ัวไปจ านวน 200 คน 1. เทศบัญญัติ 
(1 มกราคม 2564) หน้า 162

2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 105 ล าดับ 17

11 โครงการงานประเพณี จ านวน หน่วยงาน 3,000 ม.2 กองการศึกษา
แห่เทียนพรรษา ราชการหน่วยงานเอกชน ต.เหนือคลอง  

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี อ้างอิง :
ประมาณ 300 คน 1. เทศบัญญัติ 
 หน้า 182

2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 107 ล าดับ 19

รวม .....11.......โครงการ 556,000

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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20

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 5,463,600 ม.2 ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 631  คน ต.เหนือคลอง  
 อ้างอิง :
 1. เทศบัญญัติ 

หน้า 82
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 113 ล าดับ 2

2 โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ จ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ 1,027,200 ม.2 ส านักปลัดเทศบาล
จ านวน 96 คน ต.เหนือคลอง  

อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 83
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 113 ล าดับ 3

แบบ ผด. 02
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.6  แผนงานงบกลาง
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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21
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
3 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วย จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 6,000 ม.2 ส านักปลัดเทศบาล

โรคเอดส์ จ านวน 1 คน ต.เหนือคลอง  
อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 85
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 113 ล าดับ 1

4 โครงการทุนการศึกษาส าหรับ ทุนการศึกษา  ระดับ 66,000 ม.2 กองการศึกษา
นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อย ป.ว.ส. หรืออนุปริญญา ต.เหนือคลอง  
โอกาสทางการศึกษา (ระดับ หรือปริญญาตรี  อ้างอิง :
ป.ว.ส., อนุปริญญาและ รวมจ านวน  2  ทุน 1. เทศบัญญัติ 
ปริญญาตรี) หน้า 89

2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 113 ล าดับ 4

5 โครงการบริการ เบิกจ่ายเป็นเงินสมทบเข้า 101,000 ม.2 กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขภายใต้หลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพใน ต.เหนือคลอง  
ประกันสุขภาพ ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ในอัตรา อ้างอิง :

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินท่ี 1. เทศบัญญัติ 
ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลัก หน้า 89
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน

หน้า 114 ล าดับ 5
รวม .....5.......โครงการ 6,663,800

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 5,000 ม.2 ส ำนักปลัดเทศบำล

ต.เหนือคลอง  
อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 165
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 /64
หน้า 10 ล าดับ 1

2 5,000 ม.2 ส ำนักปลัดเทศบำล
ต.เหนือคลอง  

อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 166
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 /64
หน้า 10 ล าดับ 2

รวม ....2.....โครงการ  10,000

โครงกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ สูงวัยใช้สุขำ
อย่ำงปลอดภัย

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินโครงกำร เช่น ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์ส ำหรับติดต้ัง ค่ำจัดท ำ
เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ข้อควร
ปฏิบัติเก่ียวกับท่ีพักอำศัย และ
สภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม
ส ำหรับผู้สูงอำยุฯลฯ

แบบ ผด. 02
3. ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุและคนพิกำร

ส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนผู้สูงอำยุ
และคนพิกำรในพ้ืนท่ีทุกรำย
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์รักษา จัดกิจกรรมรณรงค์ในการ 20,000 ม.2 กองสาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อม รักษาสภาพส่ิงแวดล้อมใน ต.เหนือคลอง  
เขตเทศบาลเช่น โครงการ อ้างอิง :
รณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 1. เทศบัญญัติ 
โครงการรณรงค์เน่ืองในวัน หน้า 186
ส่ิงแวดล้อมโลก โครงการ 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ลดโลกร้อน หน้า 113 ล าดับ 1

รวม .....1.....โครงการ 20,000

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
4.1 แผนงาน สาธารณสุข  

แบบ ผด. 02
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

21



22

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดซ้ือถังขยะ จัดซ้ือถังขยะจ านวน 50 ถัง 50,000 ม.2 กองสาธารณสุขฯ

  ต.เหนือคลอง  
 อ้างอิง :
 1. เทศบัญญัติ 
 หน้า 175
 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
 หน้า 116 ล าดับ 1

รวม ....1.......โครงการ 50,000

แบบ ผด. 02
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.2  แผนงาน เคหะและชุมชน
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรในสังกัด เทศบาลฯ 30,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด

เทศบาลต าบลเหนือคลอง  60  คนและบุคคลตามท่ี ม.2 เทศบาล
 โครงการ ก าหนด ต.เหนือคลอง อ้างอิง :
 1. เทศบัญญัติ 

หน้า 105
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 117 ล าดับ 1

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 100,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ม.2 เทศบาล
และประชาชน ต.เหนือคลอง อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 105
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 117 ล าดับ 2

แบบ ผด. 02
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภาท้องถ่ิน พนักงาน

เทศบาล ประชาชน และ
บุคลากรตามท่ีก าหนดใน

โครงการจ านวน  100 คน
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
3 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 1.จัดท าป้าย แผ่นพับ 20,000 เขตเทศบาล กองคลัง

การช าระภาษี และสปอร์ตโฆษณา ม.2  
 ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ต.เหนือคลอง อ้างอิง :

2.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 1. เทศบัญญัติ 
แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน้า  119
ประชาชน  ผู้ประกอบการ 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ค้า และสถานบริการต่าง หน้า 118 ล าดับ 4
ในเขตเทศบาล

รวม .....3......โครงการ 150,000

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย กลุ่มเป้าหมาย 20,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ประจ าปี - เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน ม.2  
และบรรเทาสาธารณภัย ต.เหนือคลอง อ้างอิง :
เทศบาลต าบลเหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
อปพร.  ศูนย์อปพร. หน้า  126
เทศบาลต าบลเหนือคลอง 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
อาสาสมัครกู้ภัยในพ้ืนท่ี หน้า 120 ล าดับ 2
เทศบาลต าบลเหนือคลอง
จ านวน 50 คน

2 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 20,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่ตัวแทนชุมชน ม.2  
เบ้ืองต้นให้กับชุมชน จ านวน 70 คน ต.เหนือคลอง อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า  127
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หน้า 121 ล าดับ 3

3 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 20,000 1.โรงเรียนโชคชัย ส านักปลัดเทศบาล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่นักเรียน กระบ่ี อ้างอิง :
เบ้ืองต้นให้กับนักเรียน โรงเรียนในเขต 2.โรงเรียนสังข์ทอง 1. เทศบัญญัติ 

เทศบาล จ านวน วิทยา หน้า  128
60 คน 3.โรงเรียนราช 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน

ประชานุเคราะห์1 หน้า 121 ล าดับ 4

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
4 โครงการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม 60,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัดเทศบาล

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา หลักสูตรทบทวน เหนือคลอง อ้างอิง :
ภัยพิบัติฯ กลุ่มเป้าหมาย ม.2 1. เทศบัญญัติ 
หลักสูตร ทบทวน จิตอาสาประจ าเทศบาล ต.เหนือคลอง หน้า 127

ต าบลเหนือคลอง 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
วิทยากร และเจ้าหน้าท่ี เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2
จ านวน 60 คน หน้า 14 ล าดับ 1

รวม .....4.......โครงการ 120,000

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
 เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจ้างเหมาทาสีภายนอก จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคาร 85,000 สถานธนานุบาล กองช่าง

อาคารสถานธนานุบาลเทศบาล สถานธนานุบาลเทศบาล เทศบาลต าบล  
ต าบลเหนือคลอง ต าบลเหนือคลอง 1 หลัง เหนือคลอง อ้างอิง :

ม.2 1. เทศบัญญัติ 
ต.เหนือคลอง หน้า 184

2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2
หน้า 16 ล าดับ 3

2 โครงการปรับปรุงร้ัวและ ปรับปรุงร้ัวและพ้ืนคสล.ด้าน 500,000 ส านักงาน กองช่าง
พ้ืนถนนคสล. ด้านข้าง ข้างอาคารส านักงานเทศบาล เทศบาลต าบล  
อาคารส านักงาน โดย ก่อสร้างร้ัวความยาว เหนือคลอง อ้างอิง :
เทศบาลต าบล 45.5 เมตร  และ ก่อสร้าง ม.2 1. เทศบัญญัติ 
เหนือคลอง ถนนคสล. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ต.เหนือคลอง หน้า 184

252 ตารางเมตร 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ตามแบบแปลนเทศบาล เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2

หน้า 15 ล าดับ 1

รวม …2.....โครงการ 585,000

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ครุภัณฑ์ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก
ท่ีด าเนินการ ครุภัณฑ์ท้ังหมด  ท้ังหมด  

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
     1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 5.26 30,000 2.84 ส านักปลัดเทศบาล
     1.2 แผนงานการศึกษา 3 15.79 68,400 6.48 กองการศึกษา

รวม 4 21.05 98,400 9.32
2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
     2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 2 10.53 88,300 8.37 ส านักปลัดเทศบาล
     2.2 แผนงานการศึกษา 1 5.26 20,000 1.90 กองการศึกษา

รวม 3 15.79 108,300 10.26
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 5 26.32 34,200 3.24 ส านักปลัดเทศบาล
     3.2 แผนงานการศึกษา 3 15.79 34,500 3.27 กองการศึกษา

รวม 8 42.11 68,700 6.51
4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 5.26 250,000 23.69 กองช่าง

รวม 1 5.26 250,000 23.69
5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
     5.1 แผนงานสาธารณสุข 1 5.26 10,000 0.95 กองสาธารณสุข

รวม 1 5.26 10,000 0.95

บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี
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ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ท่ีด าเนินการ ครุภัณฑ์ท้ังหมด  ท้ังหมด  
6. ประเภทค่ าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 10.53 520,000 49.27 กองช่าง,กองสาธารณสุข

รวม 2 10.53 520,000 49.27
รวมท้ังส้ิน 19 100.00 1,055,400 100.00
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  30,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัดเทศบาล

เหนือคลอง  
ม.2 อ้างอิง :

ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
หน้า 108
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3
หน้า 25  ล าดับ 7

รวม .....1.......รายการ 30,000

2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ผลผลิต:จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
 พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  เคร่ือง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.มีระบบเซนเซอร์ ไม่ต่ ากว่า 20 MP 
APS-C  Exmor  CMOS   
2.การเช่ือมต่อ WiFi และ Bluetooth
3.วิดิโอ 4 K
4.อายุแบตเตอร่ี  ไม่น้อยกว่า 300  ภาพ
5.หน้าจอทัชสกรีนได้
6.ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2.00 ล้านจุด
7.ถ่ายภาพได้ต่อเน่ือง ไม่น้อยกว่า 8 ภาพ
ต่อวินาที
ฯลฯ 
(ต้ังตามราคาท้องถ่ิน)
สถานท่ีติดต้ัง: ส านักปลัดเทศบาล (งาน
ประชาสัมพันธ์)  เทศบาลต าบลเหนือคลอง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลเหนือคลอง

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 21,000 ส ำนักปลัด ส ำนักปลัดเทศบำล

เทศบำล  
ส ำนักงำนเทศบำล อ้างอิง :
ต ำบลเหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 

ม.2 หน้า 119-110
ต.เหนือคลอง 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3
หน้า 19-21
ล าดับ 3

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบท่ี 1

1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 ผลผลิต: จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบท่ี 1  จ ำนวน 1  
เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อย
กว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 
GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำ
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มี
หน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ
 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมี
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือดีกว่ำ 
ดังน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำก

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลเหนือคลอง

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบท่ี 1 (ต่อ)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติด
ต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ 
Graphics
Processing Unit ท่ีสำมำรถใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลัก
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4
 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ
ชนิด Solid State
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB 
จ ำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ   2,500 ส ำนักปลัด ส ำนักปลัดเทศบำล
เทศบำล  

ส ำนักงำนเทศบำล อ้างอิง :
ต ำบลเหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 

ม.2 หน้า 112
ต.เหนือคลอง 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3
หน้า 19 ล าดับ 2

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบท่ี 1 (ต่อ)

- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว 
จ ำนวน 1 หน่วย
(ต้ังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563)

สถำนท่ีติดต้ัง: ส ำนักปลัดเทศบำล (งำน
สวัสดิกำรสังคม)  เทศบำลต ำบลเหนือคลอง

 ผลผลิต: จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 
800 VA  จ ำนวน 1 เคร่ือง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ  800 
VA (480 Watts)
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 
นำที
(ต้ังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563)
สถานท่ีติดต้ัง: ส ำนักปลัดเทศบำล (งำน
ทะเบียนและบัตร) เทศบำลต ำบลเหนือ
คลอง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 15,000 ส ำนักปลัด ส ำนักปลัดเทศบำล

เทศบำล  
ส ำนักงำนเทศบำล อ้างอิง :
ต ำบลเหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 

ม.2 หน้า 111-112
ต.เหนือคลอง 2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3
หน้า 19-21
ล าดับ 3

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer)

 ผลผลิต :จัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 2
  เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น Printer,
 Copier , Scanner และ Fax ภำยใน
เคร่ืองเดียวกัน 
-เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำก
โรงงำนผู้ผลิต 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 
1,200x1,200 dpi 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับ
กระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที 
(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ 
A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) 
หรือ 5 ภำพต่อนำที (ipm) 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำว
ด ำ-สี) ได้                                         
  -มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่
น้อยกว่ำ 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi 
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer)  (ต่อ)

 -มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto 
Document Feed) 
-สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ท้ังสีและขำว
ด ำ 
-สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 
ส ำเนำ 
-สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ 
สำมำรถใช้งำนผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
-มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
-สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
 Custom 
(ต้ังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภำคม 2563)

สถานท่ีติดต้ัง: ส ำนักปลัด (งำนนิติกำรและ
งำนสวัสดิกำรสังคม ) เทศบำลต ำบลเหนือ
คลอง
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 490,000 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กองกำรศึกษำ

และสถำนีดับเพลิง  
ม.2 อ้างอิง :

ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
หน้า 149
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3
หน้า 30-31
ล าดับ 1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์   ท่ี
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ และ
สถำนีดับเพลิงฯ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือและติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 
แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยนอก
ส ำนักงำน 16  ตัว     
2.อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย 
(Network Video Recorder) แบบ 16 
ช่อง  
3.อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ PoE (PoE
 L2 Switch) ขนำด 16 ช่อง 
4.เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA
5.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  ขนำด 40
 น้ิว  
6.สำยสัญญำณ  
7.สำยใยแก้วน ำแสง ขนำด 16  CORE 
ระยะทำง  ประมำณ 3,000  เมตร  
8.งำนติดต้ังพร้อมอุปกรณ์ต่อเช่ือมและยึด
สำยน ำสัญญำณ 
ฯลฯ

36



ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4  

รวม ....4......รายการ 528,500

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์   ท่ี
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ และ
สถำนีดับเพลิงฯ (ต่อ)

 รำยกำร 1-3 ต้ังตำมเกณฑ์รำคำและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด   และรำยกำรท่ี 4 
ต้ังตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนพฤษภำคม 2563 
รำยกำรท่ี 5 ต้ังตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
และรำยกำรท่ี 6-8 อุปกรณ์ส่วนควบ ต้ัง
ตำมรำคำท้องถ่ิน)
สถานท่ีติดต้ัง  :
1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเหนือ
คลอง
2.สถำนีดับเพลิงเทศบำลต ำบลเหนือคลอง
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 180,000 ม.2 ส ำนักปลัด

ต.เหนือคลอง เทศบำล
อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 125
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3
หน้า 29 ล าดับ 3

2 180,000 ม.2 ส ำนักปลัด
ต.เหนือคลอง เทศบำล

อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 125
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3
หน้า 29 ล าดับ 4

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลเหนือคลอง

6. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แบบ ผด.02/1
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ค่ำ ซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกน  ำ 
หมำยเลขทะเบียน  น 9297
 กระบ่ี

 ซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกน  ำ หมำยเลขทะเบียน  น
 9297 กระบ่ี จ ำนวน 1 คัน 
ผลผลิต
- เคำะ ปะ ผุ และท ำสีรถใหม่ทั งคัน 
- ซ่อมชุดเพลำขับเคล่ือนป๊ัมน  ำ ฯลฯ

ค่ำซ่อมบ ำรุงรถดับเพลิง 
หมำยเลขทะเบียน น 8265
 กระบ่ี

ซ่อมบ ำรุงรถดับเพลิง หมำยเลขทะเบียน น 
8265 กระบ่ี จ ำนวน 1 คัน 
ผลผลิต
เคำะ ปะ ผุ ท ำถังเก็บน  ำใหม่และท ำสีรถใหม่
ทั งคัน ฯลฯ
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 150,000 ม.2 ส ำนักปลัด

ต.เหนือคลอง เทศบำล
อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 125
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3
หน้า 29 ล าดับ 5

รวม .....3.....รายการ 510,000

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ค่ำซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกน  ำ 
หมำยเลขทะเบียน  บจ 
3769 กระบ่ี

  ซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกน  ำ หมำยเลขทะเบียน  
บจ 3769 กระบ่ี จ ำนวน 1 คัน 
ผลผลิต
-ซ่อมป๊ัมน  ำดับเพลิง 
-ซ่อมชุดเพลำขับเคล่ือนป๊ัมน  ำ วำงเพลำใหม่
-ซ่อมเคร่ืองยนต์ฮอนด้ำและป๊ัมน  ำท่ีติดตั งอยู่
รอบข้ำงฯลฯ
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ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ  สถานท่ี หน่วยงาน
  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 150,000 เทศบำล กองสำธำรณสุขฯ

 ครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ต ำบลเหนือคลอง  
ม.2 อ้างอิง :

ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
หน้า 176
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน

 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2
หน้า 36 ล าดับ 2

รวม .....1.....รายการ 150,000

 ผลผลิต :เป็นค่ำซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกขยะ 
ขนำด  6 ตัน 6  ล้อ แบบอัดท้ำย  จ ำนวน  2
 คัน  ได้แก่ 
1) รถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบียนท่ี 
80-8451 กระบ่ี
2) รถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบียนท่ี 
80-8677  กระบ่ี 
โดยเป็นรำยจ่ำยเพ่ือกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงของครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ เช่น กำรปะ
ผุ ท ำสีฯลฯ 

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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