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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
 

1.1 1.1 บทนำบทนำ  
 
  ตาม  พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาของตนเองและให้เทศบาลดำเนินการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ท่ีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ซึ่งเป็นแผนท่ีแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด ใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  โดยจะต้องจัดทำให้เสร็จภายใน  30 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆท่ี
จะต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการ
แก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
  ในการนี้  เทศบาลตำบลเหนือคลองได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 แล้ว ต้ังแต่วันท่ี 30 กันยายน 2565  เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตาม
ขั้นตอนแห่งระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้มีการจัดทำ 
“แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ขึ้น เพื่อรวบรวมแผนงาน  โครงการกิจกรรมท่ีจะ
ดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลเหนือคลองในปีงบประมาณ 2566  และเพื่อให้เทศบาล
สามารถดำเนินการตามแนวทางดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 

11.2 .2 วัวัตถุตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  
 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี

ของเทศบาลตำบลเหนือคลองประจำปีงบประมาณ 2566 
 2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 3. เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-
2570) รวมถึงฉบับท่ี แก้ไข เพิ่มเติม และเปล่ียนแปลง กับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2566 
   

1.3 1.3 ข้ันตอนข้ันตอนการจัดทำแผนการดำการจัดทำแผนการดำเนินงานเนินงาน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 



  ๒ 

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีดำเนินการ
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ  
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆท่ีจะต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
              1. ทำให้เทศบาลตำบลเหนือคลองมีเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อ
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานในรอบปี 

 2. ทำให้เทศบาลตำบลเหนือคลองสามารถประสานและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. แผนการดำเนินงานสามารถช่วยให้ การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีกำหนดไว้ 
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แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนงาน โครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

 โครงการท้ังหมด  ท้ังหมด  

 (1) แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

5 10.20 230,000 1.32 กองการศึกษา

(2)  แผนงานการศึกษา 1 2.04 20,000 0.12 กองการศึกษา

( 3 ) แผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา

1 2.04 450,000 2.59 กองช่าง.

(1) แผนงาน สาธารณสุข 3 6.12 760,000 4.38 กองสาธารณสุขฯ

(2) แผนงานงบกลาง 1 2.04 101,000 0.58 กองสาธารณสุขฯ

3)	ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนโดย
ประชาชนเพ่ือประชาชน เพ่ิมความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุข

0 0 0 0

4)	ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะ ภาค
ประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
(อสม.)

0 0 0 0

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

2)	ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพของ
ประชาชนและการบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานจัดระบบ
หลักประกันสุขภาพให้สามารถเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและเป็นสถานพยาบาลเบ้ืองต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

1)	เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการส่งเสริมให้ออก
ก าลังกายการจัดให้มีเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชน
พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
กีฬาทุกประเภทพร้อมปรับปรุงสถานท่ีออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ให้ได้มาตรฐาน

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ  
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนงาน โครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

 โครงการท้ังหมด  ท้ังหมด  

5)	พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารหาบเร่ แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ
 ท้ังด้านสถานท่ีและด้านสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าสู่
มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

0 0 0 0

รวม 11 22 1,561,000 8.99
2. ยุทธศาสตร์การ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

1)	ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ือ
เฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน นอกจากน้ีจัดให้
มีเวรยามเฝ้าระวังเพ่ือท าหน้าท่ีตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อย 
และให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยต่างๆ ตลอดจนท า
หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง พร้อมท้ังเสริมสร้าง
เครือข่ายแนวร่วมของประชาชนต ารวจชุมชน งานป้องกันเพ่ือเป็น
หูเป็นตาในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยต่างๆ

0 0 0 0

2)	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย จัดให้มี
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และระงับอัคคีภัย จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงติดต้ังในจุดเส่ียงต่อ
การเกิดอัคคีภัยอย่างท่ัวถึง การก าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัย การ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือให้เป็นก าลังสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยแบบบูรณาการ

(1) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

4 8.16 65,000 0.37 ส านักปลัดเทศบาล

4
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนงาน โครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

 โครงการท้ังหมด  ท้ังหมด  

3)	ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดต้ังชุมชนกลุ่ม
เครือข่ายเข้มแข็ง เพ่ือเอาชนะปัญหายาเสพติดและจัดให้มี
กิจกรรมต่างๆท าให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือให้
การด าเนินงานทางด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ชุมชนสามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด เข้ามาในชุมชนและป้องกัน
ไม่ให้คนในชุมชนกลับไปติดยาเสพติดได้อีก โดยมีการรณรงค์
หาผู้สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยไม่ติด
ประวัติ

 (1) แผนงานสังคม
สงเคราะห์

1 2.27 5,000 0.05 ส านักปลัดเทศบาล

4) ปรับปรุงระบบการจราจรให้เป็นระบบ ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

0 0 0 0

รวม 5 10.44 70,000 0.42
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1)	รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแก่
ประชาชนและชุมชน

 ( 1 ) แผนงานการเกษตร 1 2.04 20,000 0.12 กองสาธารณสุขฯ

2)	 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังมลภาวะทางน้ าและอากาศ 0 0 0 0

3) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

0 0 0 0

4)	ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในชุมชนให้
เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็น
แหล่งท่องเท่ียวในหมู่บ้านชุมชน

0 0 0 0
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6
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนงาน โครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

 โครงการท้ังหมด  ท้ังหมด  

5)	สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนองค์กรภาครัฐและเอกชนใน
ท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ ารุงรักษาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืน

0 0 0 0

รวม 1 2.04 20,000        0.12
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชน

1) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาตนเอง และพัฒนาเทศบาล  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน

 (1) แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

3 6.12 210,000 1.21 ส านักปลัดเทศบาล

2) สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน
และการจัดท าแผนแม่บทชุมชนและกิจกรรมการมีส่วนร่วม
หรือประชาคมต่างๆเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค
ประชาชนและชุมชน

0 0 0 0

 (1) แผนงานสังคม
สงเคราะห์

1 2.04 20,000 0.12 ส านักปลัดเทศบาล

(2)  แผนงานงบกลาง 3 6.12 6,906,000 39.78 ส านักปลัดเทศบาล

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนประชาชนมีความรัก
สามัคคีและมีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือและร่วมมือกันพัฒนา
เทศบาลต าบลเหนือคลองให้เจริญโดยการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาร่วมกันการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆอาทิ
การจัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์

0 0 0 0  

รวม 7 14.29 7,136,000 41

3) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
รวมท้ังการจัดสวัสดิการท่ีจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาเด็ก
เยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการและเช่ือมโยงการท างานด้าน
สวัสดิการสังคมกับหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
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7
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนงาน โครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

 โครงการท้ังหมด  ท้ังหมด  

5. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

1) พัฒนา คุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ท่ีดี
มีคุณภาพทันสมัย เพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่
ระบบโรงเรียน และส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มี
โอกาสเรียนฟรี เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ และมุ่ง
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือรองรับอาเซียน

  (1) แผนงานการศึกษา 14 28.57 7,317,232 42.15 กองการศึกษา

2) ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ในเขตชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ

0 0 0 0

  ( 1 ) แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

2 4.08 350,000 2.02 กองการศึกษา

( 2 ) แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

1 2.04 50,000 0.29 ส านักปลัดเทศบาล

4)	ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนาให้เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ
ของชาวเทศบาลต าบลเหนือคลองโดยความร่วมมือกับทุก
องค์กรศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนาโดยมุ่งเน้นท่ีจะ
สร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในชุมชน

(1 ) แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

5 10.20 66,000 0.38 กองการศึกษา

รวม 22 44.90 7,783,232   44.83

3)	ด าเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์บ ารุงรักษาศิลปะวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คง
ความเป็นเอกลักษณ์ของเทศบาลต าบลเหนือคลอง ไว้ใน
รูปแบบต่างๆ เช่นงาน ประเพณีวันสงกรานต์งานประเพณี
ท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่งานประเพณีวันลอยกระทง
รวมท้ังกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันส าคัญของทางราชการ งาน
รัฐพิธีและประเพณีท้องถ่ิน
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8
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนงาน โครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

 โครงการท้ังหมด  ท้ังหมด  

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

 1) ปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  เช่น ถนน ทางเดินเท้า ระบบไฟฟ้า  
น้ าประปา  ให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

  ( 1) แผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา

1 2.04 750,000 4.32 กองช่าง

 2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว

0 0 0 0

3) ก่อสร้างและแก้ไขทางน้ า และ ระบบระบายน้ าในชุมชน 
ท่อระบายน้ า คูระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน

0 0 0 0

รวม 1 2.04 750,000      4.32
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9
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนงาน โครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

 โครงการท้ังหมด  ท้ังหมด  

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1)	พัฒนารายได้ของเทศบาล เพ่ือให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอ
 ท่ีจะพัฒนาในด้านต่างๆ ตามนโยบายท่ีวางไว้ในส่วนของการ
จัดเก็บรายได้น้ัน ยึดหลักการจัดเก็บรายได้อย่างท่ัวถึงเป็น
ธรรมเพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อน พร้อมท้ังจัดระบบอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการช าระภาษีและ ใน
ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องจัดหางบประมาณจากภายนอกเข้า
มาสนับสนุนการด าเนินงานโดยการจัดท าโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงกรมจังหวัดองค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการต่างๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มี
งบประมาณมาพัฒนาเทศบาลต าบลเหนือคลองอย่างต่อเน่ือง

 ( 1) แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

1 2.04 20,000 0.12 กองคลัง

2)	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตรและพัฒนา
อาชีพต่างๆท่ีเหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท้องถ่ิน

0 0 0 0

3)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนน้อมน าแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตปัจจุบันและให้การ
สนับสนุนชุมชนและผู้ประกอบการ smes โดยจัดหาแหล่ง
เงินทุนธนาคารของรัฐ

0 0 0 0

4)	ด าเนินโครงการจุดพักและศูนย์อาหารส าหรับนักท่องเท่ียว
เชิงบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในชุมชน

0 0 0 0

รวม 1 2.04 20,000        0.12
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10
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

 โครงการท้ังหมด  ท้ังหมด  

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร

1)	ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหาร
และการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไก
การท างานในรูปแบบสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ควบคู่
ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาค
ประชาสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะในการท างาน

 0 0 0 0

2)	ด าเนินการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล การบริหารงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเร่งรัดปรับปรุงให้
หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการท างาน ให้สามารถเป็น
หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
 พัฒนา ทรัพยากรบุคคลขององค์กร ให้มีความพร้อม ทักษะ 
เพ่ิมขีดความสามาร เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

( 1) แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

1 2.04 20,000 0.12 ส านักปลัดเทศบาล

3)	จะเร่งพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือให้สามารถให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
สามารถให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพและประชาชนพึงพอใจ

0 0 0 0

รวม 1 2.04 20000 0.12
รวมท้ังส้ิน 49 100 17,360,232 100
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      (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
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 30,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง  

 อ้างอิง :
                       1. เทศบัญญัติ 

หน้า 185
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 89 ล าดับ 5      

โครงการแข่งขัน
กีฬาตะกร้อ

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์
ในการจัดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล
 เงินรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขัน 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม
ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการ
แข่งขัน ค่ารับรองส าหรับแขกรับ
เชิญ ค่าน  าด่ืม ค่าเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ
-กลุ่มเป้าหมาย: 
เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี

แบบ ผด. 02

1.1  กลยุทธ์ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการส่งเสริมให้ออกก าลังกาย การจัดให้มีเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชน พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภทพร้อมปรับปรุงสถานท่ีออกก าลังกายและเล่นกีฬาท่ีได้มาตรฐาน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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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.
2 30,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง  

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 186
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 89  ล าดับ 3

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันกีฬา
บาสเก็ตบอล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
 เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ในการ
จัดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล  เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม ค่าป้ายไว
นิลประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิดการ
แข่งขัน ค่ารับรองส าหรับแขกรับ
เชิญ ค่าน  าด่ืม ค่าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ  		
-กลุ่มเป้าหมาย: 
เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล

12
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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 30,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง  

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 186
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 89  ล าดับ 4

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
 เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ในการ
จัดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล  เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม ค่าป้ายไว
นิลประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิดการ
แข่งขัน ค่ารับรองส าหรับแขกรับ
เชิญ ค่าน  าด่ืม ค่าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ  		
-กลุ่มเป้าหมาย: 
เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล
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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.
4 80,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง  

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 187
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 88  ล าดับ 1

โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
แข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬาและ
เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬาของนักกีฬา
และผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน 
ค่าตอบแทนส าหรับ
นักกีฬา ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ
ด าเนินการคัดเลือกและส่งตัวแทน
เยาวชน และประชาชนในชุมชน 
ช่วงอายุ 15-50 ปี เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น
กีฬาฟุตบอล 		
-กลุ่มเป้าหมาย: 
เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาล

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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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.
5 60,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง  

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 187
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 88  ล าดับ 2

230,000รวม แผนงานศาสนาฯ     5    โครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 โครงการส่งเสริม
การออกก าลัง
กายแก่ประชาชน
ในต าบล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายแก่ประชาชนในต าบล 
โดยด าเนินการจัดซื อ
อุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ
 วอลเลย์บอล   
และรายการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ

15
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     (2)  แผนงานการศึกษา   ( งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา )

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 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง (ศพด.)

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 150
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า  90  ล าดับ 6

20,000รวม แผนงานการศึกษา     1    โครงการ

พ.ศ.2566

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุ
 ค่าอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน 
ค่าถ้วยรางวัล  เงินรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีจัดการ
แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ประจ าสนาม ค่าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
 - ปิดการแข่งขัน ค่ารับรองส าหรับ
แขกรับเชิญ ค่าน  าด่ืม ค่าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ

พ.ศ.2565
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      ( 3 ) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  (งานก่อสร้าง)

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.
1 450,000 (เขตเทศบาล) กองช่าง

ม.2 อ้างอิง :
ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 

 หน้า 204
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1
*โครงการ หน้า10
ล าดับ 1
*ครุภัณฑ์ ในโครงการ
หน้า 27-31ล าดับ2 

 

โครงการก่อสร้างลาน  
คสล. พร้อมติดตั ง  
อุปกรณ์ออกก าลังกาย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ลาน คสล.
 บริเวณ สนามเด็กเล่นข้างร้าน
ขนมจีนโกจ้อย ถนนเทศบาล 5 
ซอย 1 (พิกัด N 8.071653 
E98.999967 ) หนา 0.12 
เมตร  ขนาดพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
152 ตารางเมตร พื นสีเขียว   
พร้อมติดตั งอุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง จ านวน 9 ชุด         
ประกอบด้วย 
    1. เคร่ืองบริหารไหล่ ออก
ก าลังกายแขน (แบบถ่าง-หุบ) เด่ียว
 จ านวน 1 ชุด
    2. เคร่ืองออกก าลังกายข้อเข่า 
 จ านวน 1 ชุด
    3. เคร่ืองบริหารแขน ขา ( 2 
ระบบ)  จ านวน 1 ชุด
    4. เคร่ืองออกก าลังแขน และ
หน้าท้อง  จ านวน 2 ชุด           
5. เคร่ืองบริหารข้อเข่า  จ านวน 2
 ชุด
6. เคร่ืองบริหารไหล่และข้อสะโพก
  จ านวน 1 ชุด

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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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   

  
  

 

450,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    1    โครงการ

โครงการก่อสร้างลาน  
คสล. พร้อมติดตั ง  
อุปกรณ์ออกก าลังกาย  
(ต่อ)

    7. กระดานล่ืนอุโมงค์รังผึ ง  
จ านวน 1 ชุด
             ฯลฯ
         ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ก าหนด

18
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      ( 1 ) แผนงาน สาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)
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.
1 730,000 (เขตเทศบาล) กองสาธารณสุข

ม.2 และส่ิงแวดล้อม
ต.เหนือคลอง  

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 166
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 83  ล าดับ 6

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ เช่น ค่าน  ามันเชื อเพลิง
และหล่อล่ืน ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่า
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ค่าจ้างเหมา
บริการอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 
จ านวน 6 อัตราๆ คนละ 9,000 
บาท ต่อ เดือน จ านวน 12 เดือน 
และรายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการฯ

1.2  กลยุทธ์ ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานจัดระบบหลักประกันสุขภาพให้สามารถเป็นหน่วยงาน
ท่ีให้บริการดานการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นสถานพยาบาลเบ้ืองต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
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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.
2 10,000 (เขตเทศบาล) กองสาธารณสุข

(งบอุดหนุน) ม.2 และส่ิงแวดล้อม

ต.เหนือคลอง  
 อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 168
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 84  ล าดับ 8

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ เช่น  
  - โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 
  - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
  - โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์
  ฯลฯ

20



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 20,000 (เขตเทศบาล) กองสาธารณสุข

 ม.2 และส่ิงแวดล้อม

ต.เหนือคลอง  
 อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 169
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 85  ล าดับ 9

760,000รวม แผนงานสาธารณสุข   3    โครงการ

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตร์จารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯโดยด าเนินการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ การส ารวจข้อมูล 
ขึ นทะเบียนสัตว์ และการ
ด าเนินงานการขับเคล่ือน
โครงการฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ค่าวัคซีน ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าตอบแทน
วิทยากร และรายการอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการฯ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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22
     (2) แผนงานงบกลาง  (งานงบกลาง)

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.
1 101,000 (เขตเทศบาล) กองสาธารณสุข

ม.2 และส่ิงแวดล้อม
ต.เหนือคลอง  

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 84
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 92  ล าดับ 5

101,000รวม แผนงานสาธารณสุข    1    โครงการ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือพื นท่ี ในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ  50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการบริการ
สาธารณสุขภายใต้
หลักประกันสุขภาพ
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2. ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

     (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน   (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

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 (เขตเทศบาล) ส านักปลัด

ม.2 เทศบาล
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 132
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 93  ล าดับ 1

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการฝึกซ้อมแผนสา
ธารณภัยประจ าปี

แบบ ผด. 02

2.1  กลยุทธ์ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย จัดให้มีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง
ติดต้ังในจุดเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างท่ัวถึง การก าหนดพ้ืนท่ีเส่ียงภัย การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้เป็นก าลังสนับสนุนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ตามท่ีโครงการก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย
- เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลเหนือคลอง
- อปพร.  ศูนย์อปพร.
เทศบาลต าบลเหนือคลอง
- อาสาสมัครกู้ภัยในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเหนือคลอง
จ านวน 50 คน
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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.
2 5,000 (เขตเทศบาล) ส านักปลัด

ม.2 เทศบาล
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 132
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 94  ล าดับ 5

3 20,000 (เขตเทศบาล) ส านักปลัด
ม.2 เทศบาล

ต.เหนือคลอง
 อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 133
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 94  ล าดับ 3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ตามท่ีโครงการก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวแทนชุมชน 
จ านวน    70    คน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
หลักสูตรทบทวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตร 
ทบทวน เช่น ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามท่ี
โครงการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
จิตอาสาประจ าเทศบาล
ต าบลเหนือคลอง
วิทยากร และเจ้าหน้าท่ี
จ านวน    60    คน

โครงการให้ความ รู้เก่ียวกับ
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้นให้กับชุมชน
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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.
4 20,000 ส านักปลัด

เทศบาล

อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 133
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 94  ล าดับ 4

65,000รวม แผนงานรักษาความสงบภายใน    4   โครงการ

โครงการให้ความ รู้เก่ียวกับ
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้นให้กับ
นักเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้ายไวนิล  และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ตามท่ีโครงการก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
จ านวน    60    คน

 1.โรงเรียนโชคชัย
กระบ่ี
2.โรงเรียนสังข์ทอง
วิทยา
3.โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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    (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
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 (เขตเทศบาล) ส านักปลัด

ม.2 เทศบาล
ต.เหนือคลอง  

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 176
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 86  ล าดับ 2

5,000รวม แผนงานสังคมสงเคราะห์   1  โครงการ

โครงการรณรงค์เน่ืองในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก

2.1  กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดต้ังชุมชนกลุ่มเครือข่ายเข้มแข็ง เพ่ือเอาชนะปัญหายาเสพติดและจัดให้มีกิจกรรมต่างๆท าให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
 เพ่ือให้การด าเนินงานทางด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ชุมชนสามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด เข้ามาในชุมชน
และป้องกันไม่ให้คนในชุมชนกลับไปติดยาเสพติดได้อีก โดยมีการรณรงค์หาผู้สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยไม่ติดประวัติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์เน่ืองในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก 
(วันท่ี 26 มิถุนายน) 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
กิจกรรมเดินรณรงค์ การจัด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และรายการอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

      ( 1 ) แผนงานการเกษตร   (งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
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 (เขตเทศบาล) กองสาธารณสุข

ม.2 และส่ิงแวดล้อม
ต.เหนือคลอง  

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 205
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 95  ล าดับ 1

 

20,000

แบบ ผด. 02

3.1  กลยุทธ์ รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน

รวม แผนงานการเกษตร   1  โครงการ

โครงการรณรงค์รักษา
ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมรณรงค์ในการรักษา
สภาพส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาล
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน อถล. 60 คน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

      ( 1 ) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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.
1 100,000 (เขตเทศบาล) ส านักปลัด

ม.2 เทศบาล
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 184
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 97 ล าดับ 2

 

แบบ ผด. 02
4.1  กลยุทธ์ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเอง และพัฒนาเทศบาล  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมและ พัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล
ต าบลเหนือคลอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลต าบล
เหนือคลอง เช่น  ค่าสถานท่ี
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
และอุปกรณ์ต่างๆในการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมารถ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ
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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.
2 10,000 (เขตเทศบาล) ส านักปลัด

ม.2 เทศบาล
ต.เหนือคลอง อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 183

2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/65
หน้า 12 ล าดับ 2

3 100,000 (เขตเทศบาล) ส านักปลัด
ม.2 เทศบาล

ต.เหนือคลอง
 อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 184
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 197 ล าดับ 2
 

210,000รวม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3  โครงการ

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 และคนพิการ

 -จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุ คนพิการ เช่น โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มคน
พิการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 20  กิจกรรม

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ท าคุณประโยชน์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ท าคุณประโยชน์ เช่น  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ

ลักษณะกิจกรรม เป็นการมอบ
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้าน
ต่างๆ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

    (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
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 (เขตเทศบาล) ส านักปลัด

ม.2 เทศบาล
ต.เหนือคลอง อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 174
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 87  ล าดับ 3

20,000รวม แผนงานสังคมสงเคราะห์   1   โครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติและครอบครัว  
(เน่ืองในวันผู้สูงอายุ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าตกแต่งสถานท่ี 
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

แบบ ผด. 02

4.2  กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมท้ังการจัดสวัสดิการท่ีจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการและเช่ือมโยงการ
ท างานด้านสวัสดิการสังคมกับหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
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    (2)  แผนงานงบกลาง  (งานงบกลาง)
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 5,540,000 (เขตเทศบาล) ส านัก

(งบอุดหนุน) ม.2 ปลัดเทศบาล
ต.เหนือคลอง  

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 85
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 91  ล าดับ 2

2 1,360,000 (เขตเทศบาล) ส านัก
(งบอุดหนุน) ม.2 ปลัดเทศบาล

ต.เหนือคลอง  
 อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 86
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 91  ล าดับ 3

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการ
จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป

โครงการเบ้ียยังชีพความ
พิการ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการ
จัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ
ให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
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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 6,000 (เขตเทศบาล) ส านัก

(งบอุดหนุน) ม.2 ปลัดเทศบาล
ต.เหนือคลอง  

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 89
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 91  ล าดับ 1

6,906,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม แผนงานงบกลาง   3  โครงการ

 โครงการเบ้ีย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีแพทย์ได้รับรอง
และท าการวินิจฉัยแล้ว 
และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยัง
ชีพ หรือถูกทอดท้ิง 
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ 
จ านวน  1  คน
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

     (1) แผนงานการศึกษา  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

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 66,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 142
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 91 ล าดับ 4

 

5.1  กลยุทธ์ พัฒนา คุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ท่ี
ดีมีคุณภาพทันสมัย เพ่ือพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน และส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเรียนฟรี เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ และมุ่งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือรองรับอาเซียน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา ในหลักสูตรท่ีสูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุนละ 
33,000  บาท 
จ านวน  2  ทุน

โครงการทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษา

แบบ ผด. 02
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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.
2 20,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 142
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 102 ล าดับ 7

กลุ่มเป้าหมาย
ครูหรือผู้ดูแลเด็กจ านวน 15 คน
 

3 50,000 (เขตเทศบาล) กอง
ม.2 การศึกษา

ต.เหนือคลอง
 อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 143
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 102 ล าดับ 7

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
 ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร
ทางการศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ
ศึกษา เช่น ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
 ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก
 ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็ก
แห่งชาติ 
(วันเสาร์ท่ี 2 ของเดือนมกราคม)
กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
 จ านวน  500  คน
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     (1)  แผนงานการศึกษา  ( งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา )
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 20,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง (ศพด.)

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 150
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 90 ล าดับ 6

5 3,000 (เขตเทศบาล) กอง
ม.2 การศึกษา

ต.เหนือคลอง (ศพด.)
 อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 151
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 110 ล าดับ 7

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการวันข้ึนปีใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันข้ึนปีใหม่ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เหนือคลอง  เช่น 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าอุปกรณ์
ส าหรับจัดสถานท่ี  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ

เพ่ือจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเหนือคลอง เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ 
วีดิทัศน์ และจัดท าท าเนียบ/
โครงสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเหนือคลอง

โครงการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเหนือคลอง

35



36

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 3,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง (ศพด.)

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 151
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 112 ล าดับ 11

 
7 8,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง (ศพด.)

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 152
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 110 ล าดับ 6

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการวันเข้าพรรษา

โครงการวันแม่แห่งชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันเข้าพรรษา ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เหนือคลอง  เช่น 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าต้นเทียน ค่า
ตกแต่งเทียนพรรษา 
ค่ารถรับส่ง เด็ก บุคลากร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันแม่แห่งชาติ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เหนือคลอง  เช่น 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าผ้า
ต่วนส าหรับตกแต่งสถานท่ี 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ

36



37

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.
8 2,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง (ศพด.)

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 152
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 111 ล าดับ 9

 
9 5,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง (ศพด.)

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 153
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 108 ล าดับ 4

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
เหนือคลอง  เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับโครงการ

โครงการวันไหว้ครู เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันไหว้ครู ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เหนือคลอง  เช่น ค่าป้ายโครงการ
  ค่าวัสดุตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา ค่า
หนังสือสารานุกรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการ
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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.

10 2,000 (เขตเทศบาล) กอง
ม.2 การศึกษา

ต.เหนือคลอง (ศพด.)
 อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 153
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 107 ล าดับ 3

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเหนือคลอง  เช่น 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
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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.

11 769,250 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
(งบอุดหนุน) เทศบาลต าบล การศึกษา

เหนือคลอง (ศพด.)
ม.2 อ้างอิง :

ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
หน้า 154
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 98-99 
ล าดับ 1

 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเหนือคลอง ตาม
รายการ ดังน้ี
1.ค่าอาหารกลางวันนักเรียน   
จ านวน 514,500 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
เหนือคลอง 100 คน ในอัตรา
ม้ือละ 21 บาทต่อคน 
จ านวนวัน 245 วัน 
2. ค่าจัดการเรียนการสอน   
จ านวน  170,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ือ
การเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ในอัตรา
คนละ 1,700  บาท/ปี
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40

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.

11  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
เทศบาลต าบล การศึกษา
เหนือคลอง (ศพด.)

ม.2 อ้างอิง :
ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 

หน้า 154
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 98-99 
ล าดับ 1

 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ต่อ)

3. ค่าหนังสือเรียน จ านวน  
15,000  บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ใน
อัตราคนละ 200 บาท /ปี 
4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  
จ านวน 22,500  บาท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
ในอัตรา คนละ 300 บาท/ปี     
                                 5. 
ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน  
15,000  บาท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียนส าหรับ เด็กอายุ 3-5 ปี ใน
อัตราคนละ 200 บาท /ปี    
 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต้ัง
ไว้ 32,250  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนส าหรับ เด็กอายุ 
3-5 ปี ในอัตราคนละ 430 บาท
 /ปี
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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.

12 4,242,000 โรงเรียนราชประชา กอง
(งบอุดหนุน) นุเคราะห์ 1 การศึกษา

ม.2 (ศพด.)
ต.เหนือคลอง อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 157
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 100 ล าดับ 4
 

13 191,620 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
(งบอุดหนุน) เทศบาลต าบล การศึกษา

เหนือคลอง  
ม.2 อ้างอิง :

ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
หน้า 156
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 100 ล าดับ 2

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 1 ประจ า
ภาคเรียนท่ี 2/2565 และ
ภาคเรียนท่ี 1/2566 จ านวน  
200 วัน

โครงการอาหารเสริม (นม)
ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเหนือ
คลอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน   ส าหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เหนือคลอง จ านวน 100 คน  
เป็นจ านวน  260 วัน  

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียน
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 1

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

41



42

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.

14 1,935,362 โรงเรียนราชประชา กอง
(งบอุดหนุน) นุเคราะห์ 1 การศึกษา

ม.2  
ต.เหนือคลอง อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 156
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 100 ล าดับ 3

7,317,232

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

อาหารเสริม (นม)ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
 ส าหรับนักเรียน โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 1 จ านวน 
1,010 คน

รวม แผนงานการศึกษา   14  โครงการ
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

    ( 1 ) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)
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.
1 200,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 190
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 109 ล าดับ 5

แบบ ผด. 02

5.2  กลยุทธ์ ด าเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์บ ารุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเทศบาลต าบลเหนือ
คลอง ไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่นงาน ประเพณีวันสงกรานต์งานประเพณีท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่งานประเพณีวันลอยกระทงรวมท้ังกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันส าคัญของทาง
ราชการ งานรัฐพิธีและประเพณีท้องถ่ิน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการสืบสานประเพณี
ถือศีลกินเจ	

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสืบสานประเพณีถือศีล
กินเจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าป้ายไว
นิล 
ค่าจัดท าโปสเตอร์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
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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.
2 150,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 191
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 106 ล าดับ 2
 

350,000รวม แผนงานการศาสนาฯ   2   โครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทงประจ าปี เช่น 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าการ
แสดง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด
 ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานท่ี 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดนางนพมาศ หนู
น้อยนพมาศ กระทง ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงาน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานท่ี
 ค่าโล่ ค่าถ้วยรางวัล  ค่าของ
รางวัล และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทงประจ าปี		
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    ( 2 ) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)
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 60,000 (เขตเทศบาล) ส านักปลัด

ม.2 เทศบาล
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 109-110

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี
ศาสนาหรือค่าใช้จ่ายในการจัด
งานรัฐพิธี พระราชพิธีต่างๆ 
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสถาบัน
ชาติ และพระมหากษัตริย์  เช่น 
วันเฉลิมพรtชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันปิยมหาราช ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย  ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์  ค่าตกแต่ง
สถานท่ี   ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ 
ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ 
หรือเก่ียวเน่ืองกับการรับเสด็จ ส่ง
เสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี
 และพระบรมวงศานุวงศ์ ค่า
พานพุ่ม ดอกไม้ พานประดับพุ่ม
ดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง 
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา ส าหรับวางอนุสาวรีย์ หรือ
ใช้

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา/รัฐพิธี
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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  

1. กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
(13 ตุลาคม 2566)

2.กิจกรรมวันปิยมหาราช
(23 ตุลาคม 2566)

3. กิจกรรมวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
( 5 ธันวาคม  2566)

4.กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี(3 มิถุนายน 2566)

ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา/รัฐ
พิธี (ต่อ)

 ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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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. กิจกรรมวันพระบรมราชสมภพ  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
( 28 กรกฎาคม 2566)
 
6. กิจกรรมวันคล้ายวัน

พระราชสมภพ สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9
( 12 สิงหาคม  2566)
 

60,000

ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา/รัฐ
พิธี (ต่อ)

รวม แผนงานบริหารงานท่ัวไป   1   โครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

    (1 )  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)
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 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 188
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 113 ล าดับ 12
 

2 15,000 (เขตเทศบาล) กอง
ม.2 การศึกษา

ต.เหนือคลอง
 อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 188
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 114 ล าดับ 13

5.3  กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนาให้เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของชาวเทศบาลต าบลเหนือคลองโดยความร่วมมือกับทุกองค์กรศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนา
โดยมุ่งเน้นท่ีจะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในชุมชน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมพุทธบุตร

โครงการเข้าค่าย
จริยธรรมยุวมุสลิม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 
ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการ           
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและ
เยาวชน
ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ  ประกอบด้วย 
ค่าคู่มือพุทธมามกะและสวดมนต์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับโครงการ                
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและ
เยาวชน
ท่ีนับถือศาสนาพุทธ

แบบ ผด. 02
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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 16,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 189
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 115 ล าดับ 14
 
 

4 5,000 (เขตเทศบาล) กอง
ม.2 การศึกษา

ต.เหนือคลอง
 อ้างอิง :

1. เทศบัญญัติ 
หน้า 189
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 111 ล าดับ 8
 

โครงการท าบุญตักบาตร
เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการท าบุญ
ตักบาตรเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในพิธีการทางศาสนา ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
ไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ

พ.ศ.2566

 โครงการงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา	

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา 
ค่าวัสดุจัดตกแต่งรถขบวนแห่
เทียน ค่าจัดซ้ือดอกไม้ประดับ
ตกแต่งต้นเทียนพรรษา 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
 ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

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.
5 10,000 (เขตเทศบาล) กอง

ม.2 การศึกษา
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 190
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/65
หน้า 14 ล าดับ 0

66,000

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ วัด ประชารัฐ 
สร้างสุข เช่น ค่าป้ายไวนิล  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม และรายการอ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ

รวม แผนงานการศาสนาฯ   5   โครงการ

โครงการวัด ประชา รัฐ 
สร้างสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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      ( 1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  (งานก่อสร้าง)
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.
1 750,000 (เขตเทศบาล) กองช่าง

ม.2  
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 203
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 116 ล าดับ 1

 

750,000รวม แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   1   โครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด. 026. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
6.1   กลยุทธ์ ปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เช่น ถนน ทางเดินเท้า ระบบไฟฟ้า  น้ าประปา  ให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนเพชรเกษม ซอย 2  ขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 75 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า คสล. ขนาด 0.60 
เมตร ทั งสองข้าง  ตามแบบ
แปลนท่ีก้าหนด

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเพชรเกษม ซอย 2 
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      ( 1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง)
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 (เขตเทศบาล) กองคลัง

ม.2  
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 124
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 121 ล าดับ 1
 

 
20,000รวม แผนงานบริหารงานท่ัวไป   1   โครงการ

โครงการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การช าระภาษี เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าสปอร์ต
โฆษณา และรายการอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
โครงการ  แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ประชาชน  ผู้ประกอบ
การค้า และสถานบริการ
ต่างในเขตเทศบาล

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบ ผด. 02

7.1   กลยุทธ์ พัฒนารายได้ของเทศบาล เพ่ือให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอ ท่ีจะพัฒนาในด้านต่างๆ ตามนโยบายท่ีวางไว้ในส่วนของการจัดเก็บรายได้น้ัน ยึดหลักการจัดเก็บ
รายได้อย่างท่ัวถึงเป็นธรรมเพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อน พร้อมท้ังจัดระบบอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการช าระภาษี

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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      ( 1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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 (เขตเทศบาล) ส านักปลัด

ม.2 เทศบาล
ต.เหนือคลอง

 อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 
หน้า 112
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 122 ล าดับ 1
 

20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเทศบาลต าบล
เหนือคลอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เทศบาลต าบลเหนือคลอง  เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ี
โครงการก าหนด                    
 กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรใน
สังกัด
เทศบาลฯ  60  คนและบุคคล
ตามท่ีโครงการก าหนด

รวม แผนงานบริหารงานท่ัวไป   1   โครงการ

8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร แบบ ผด. 02

7.2   กลยุทธ์ ด าเนินการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล 
การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเร่งรัดปรับปรุงให้หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการท างาน ให้สามารถเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ พัฒนา ทรัพยากรบุคคลขององค์กร ให้มีความพร้อม ทักษะ เพ่ิมขีดความสามาร เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

ครุภัณฑ์ ของ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก
ท่ีด าเนินการ ครุภัณฑ์ท้ังหมด  ท้ังหมด  

1. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 12.500 24,500 2.62 กองช่าง

รวม 2 12.500 24,500                 2.62
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 12.500 61,500 6.58 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 2 12.500 61,500                 6.58
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 5 31.250 34,200 3.66 ส านักปลัดเทศบาล
     3.2 แผนงานการศึกษา 3 18.750 34,500 3.69 กองการศึกษา

รวม 8 50.000 68,700 7.35
4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 6.250 250,000 26.75 กองช่าง

รวม 1 5.263 250,000 26.75
5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
     5.1 แผนงานสาธารณสุข 1 6.250 10,000 1.07 กองสาธารณสุข

รวม 1 5.263 10,000 1.07

บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

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 12.500 520,000 55.63 กองช่าง,กองสาธารณสุข

รวม 2 12.500 520,000 55.63
รวมท้ังส้ิน 16 100.000 934,700 100.00
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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 22,000 เทศบาลต าบล กองช่าง

เหนือคลอง  
ม.2 อ้างอิง :

ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
หน้า 199-200
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1
หน้า 23-25 
ล าดับ 3

3.บัญชีจ านวนครุภัณฑ์  วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1

ผลผลิต: จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ราคา 22,000 บาท 
 จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 
แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 4.2 GHz จ านวน 1 หน่วย

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเหนือคลอง

1. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ ผด.02/1

1)  แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

1.1 กุลยุทธ์ จะเร่งพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือให้สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประชาชนพึงพอใจ
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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  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 (ต่อ)

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ                         
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
 Graphics Processing Unit ท่ีสามารถ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ                
 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4
 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
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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  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 (ต่อ)

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย - มี
DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
 จ านวน 1 หน่วย
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์                            
สถานท่ีติดต้ัง : กองช่าง เทศบาลต าบล
เหนือคลอง
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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 2,500 เทศบาลต าบล กองช่าง

เหนือคลอง  
ม.2 อ้างอิง :

ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
หน้า 201
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1
หน้า 25
ล าดับ 4

24,500รวม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   2   รายการ

 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ผลผลิต : จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA   ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท  
จ านวน 1 เคร่ือง
  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
   - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA    
   - มีก าลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่
น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
 นาที  
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

สถานท่ีติดต้ัง : กองช่าง เทศบาลต าบล
เหนือคลอง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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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 รถจักรยานยนต์ 43,500 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

เหนือคลอง และส่ิงแวดล้อม
ม.2 อ้างอิง :

ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
หน้า 108
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1
หน้า 21 ล าดับ 1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเหนือคลอง

1)  แผนงาน เคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ผลผลิต :เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์
ธรรมดาจ านวน 1 คัน
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
1. รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี เกียร์
ธรรมดา
2. มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	ฯลฯ
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลาง ของบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ )
สถานท่ีติดต้ัง: กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลเหนือคลอง

2.1 กุลยุทธ์ จะเร่งพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือให้สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประชาชนพึงพอใจ

2. ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 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.
2 18,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

เหนือคลอง และส่ิงแวดล้อม
ม.2 อ้างอิง :

ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
หน้า 108
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1
หน้า 22  ล าดับ2

61,500รวม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   2   รายการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 ชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์  ผลผลิต :เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ ชุดพ่วง
ข้างรถจักรยานยนต์ จ านวน    1 ชุด
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
1. เป็นพ่วงชนิดต่อด้วยโครงเหล็กท้ังชุด
2. มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 130 
เซนติเมตร ความกว้างของพ่วงด้านหลังไม่
ต่ ากว่า 90 เซนติเมตร 
ด้านหน้าพ่วงความกว้างไม่ต่ ากว่า 80 
เซนติเมตร ความสูงวัดจากพ้ืนพ่วงถึงขอบ
บนไม่น้อยกว่า    30 เซนติเมตร
3. พ้ืนปูด้วยไม้หรือเหล็กแผ่น
4. มีโช๊คอัพส าหรับติดพ่วงไม่น้อยกว่า 4 
ตัว
5. มีหลังคาโครงเหล็กบุด้วยผ้าใบและ
สามารถถอดประกอบได้
6. มีสัญญาณไฟเล้ียวและไฟเบรค
       ฯลฯ
(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)
สถานท่ีติดต้ัง: กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลเหนือคลอง
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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 เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำง 256,900 เทศบำลต ำบล กองช่ำง

แจ้งพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง เหนือคลอง  
(ตำมโครงกำรก่อสร้ำง ม.2 อ้างอิง :
ลำนคสล.พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ต.เหนือคลอง 1. เทศบัญญัติ 
ออกก ำลังกำย) หน้า 204

2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1
หน้า27-31 
ล าดับ 2

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลเหนือคลอง
3. ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา แบบ ผด.02/1

3.1  กลยุทธ์ เสริมสร้ำงสุขภำพของประชำชนโดยเน้นกำรส่งเสริมให้ออกก ำลังกำย กำรจัดให้มีเคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้งให้กับชุมชน พร้อมอุปกรณ์สนำมเด็กเล่น จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬำทุกประเภทพร้อมปรับปรุงสถำนท่ีออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำท่ีได้มำตรฐำน

 ผลผลิต : จัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำย
กลำงแจ้ง จ ำนวน  9  ชุดพร้อมอุปกรณ์
และติดต้ัง ประกอบด้วย 
1. เคร่ืองบริหำรไหล่ ออกก ำลังกำยแขน 
(แบบถ่ำง-หุบ) เด่ียว จ ำนวน 1 ชุด
2. เคร่ืองออกก ำลังกำยข้อเข่ำ  จ ำนวน 1
 ชุด
3. เคร่ืองบริหำรแขน ขำ ( 2 ระบบ)  
จ ำนวน 1 ชุด
4. เคร่ืองออกก ำลังแขน และหน้ำท้อง  
จ ำนวน 2 ชุด
5. เคร่ืองบริหำรข้อเข่ำ  จ ำนวน 2 ชุด
6. เคร่ืองบริหำรไหล่และข้อสะโพก  
จ ำนวน 1 ชุด
7. กระดำนล่ืนอุโมงค์รังผ้ึง  จ ำนวน 1 ชุด

1)  แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา   (งานก่อสร้าง)
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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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 เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำง  

แจ้งพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง
(ตำมโครงกำรก่อสร้ำง
ลำนคสล.พร้อมติดต้ังอุปกรณ์
ออกก ำลังกำย)
(ต่อ)

คุณลักษณะพ้ืนฐาน
1. เคร่ืองบริหารไหล่ ออกก าลังกายแขน 
(แบบถ่าง-หุบ) เด่ียว จ ำนวน 1 ชุด 
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 90 ซม. ยำว 
100 ซม. สูง 170 ซม.
- มีโครงสร้ำงเหล็กฐำนเคร่ือง ใช้เหล็กชุบ
กัลป์วำไนซ์  โครงสร้ำงเหล็กตัวเคร่ือง ใช้
ท่อเหล็กกลมชุบกัลป์วำไนซ์  
-มีมือจับ เบำะน่ัง เป็นพลำสติก
ฯลฯ

2. เคร่ืองออกก าลังกายข้อเข่า  จ ำนวน 1
 ชุด
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 70 ซม. ยำว 
110 ซม. สูง 130 ซม.
- มีโครงสร้ำงเหล็กฐำนเคร่ือง ใช้เหล็กชุบ
กัลป์วำไนซ์  โครงสร้ำงเหล็กตัวเคร่ือง ใช้
ท่อเหล็กกลมชุบกัลป์วำไนซ์  
-มีมือจับเป็นเหล็ก เท้ำป่ันจักรยำนเป็น
อลูมิเนียม  เบำะน่ัง เป็นพลำสติก
ฯลฯ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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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 เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำง  

แจ้งพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง
(ตำมโครงกำรก่อสร้ำง
ลำนคสล.พร้อมติดต้ังอุปกรณ์
ออกก ำลังกำย)
(ต่อ)

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 3. เคร่ืองบริหารแขน ขา ( 2 ระบบ)  
จ ำนวน 1 ชุด
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 90 ซม. ยำว 
100 ซม. สูง 150 ซม.
- มีโครงสร้ำงเหล็กฐำนเคร่ือง ใช้เหล็กชุบ
กัลป์วำไนซ์     และโครงสร้ำงเหล็ก
ตัวเคร่ือง ใช้เหล็กกัลป์วำไนซ์     
-มีมือจับ และเบำะน่ัง เป็นพลำสติก  เท้ำ
เหยียบเป็นเป็นอลูมิเนียม 
ฯลฯ
4. เคร่ืองออกก าลังแขน และหน้าท้อง  
จ ำนวน 2 ชุด
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 90 ซม. ยำว 
110 ซม. สูง 90 ซม.
- มีโครงสร้ำงเหล็กฐำนเคร่ือง ใช้ท่อเหล็ก
กลมชุบกัลป์วำไนซ์  โครงสร้ำงเหล็ก
ตัวเคร่ือง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลป์วำไนซ์  
-มีมือจับ และเบำะน่ัง เป็นพลำสติก 
เท้ำเหยียบเป็นอลูมิเนียม  
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.
1 เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำง  

แจ้งพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง
(ตำมโครงกำรก่อสร้ำง
ลำนคสล.พร้อมติดต้ังอุปกรณ์
ออกก ำลังกำย)
(ต่อ)

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 5. เคร่ืองบริหารข้อเข่า  จ ำนวน 2 ชุด
- ขนำดโดยรวมไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 90 ซม.
 ยำว 100 ซม. สูง 90 ซม.
- มีโครงสร้ำงเหล็กฐำนเคร่ือง ใช้ท่อเหล็ก
กลมชุบกัลป์วำไนซ์  โครงสร้ำงเหล็ก
ตัวเคร่ือง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลป์วำไนซ์  
-มีมือจับ และเบำะน่ัง เป็นพลำสติก  เท้ำ
ป่ันเป็นอลูมิเนียม 
ฯลฯ
6. เคร่ืองบริหารไหล่และข้อสะโพก  
จ ำนวน 1 ชุด
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 90 ซม. ยำว 
110 ซม. สูง 150 ซม.
- มีโครงสร้ำงเหล็กฐำนเคร่ือง ใช้ท่อเหล็ก
กลมชุบกัลป์วำไนซ์  โครงสร้ำงเหล็ก
ตัวเคร่ือง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลป์วำไนซ์  
-มีมือจับ เป็นพลำสติก 
เท้ำเหยียบเป็นอลูมิเนียม  
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.
1 เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำง  

แจ้งพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง
(ตำมโครงกำรก่อสร้ำง
ลำนคสล.พร้อมติดต้ังอุปกรณ์
ออกก ำลังกำย)
(ต่อ)

256,900รวม ครุภัณฑ์กีฬา  1   รายการ

 7. กระดานล่ืนอุโมงค์รังผ้ึง  จ ำนวน 1 
ชุด
- ขนำดโดยรวมไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 80 ซม.
 ยำว 260 ซม. สูง 130 ซม.
- อุโมงค์ผลิตด้วยพลำสติกโพลีเอธีลีน 
ด้ำนข้ำงอุโมงค์ ฉลุช่องหกเหล่ียม ภำยใน
อุโมงค์มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ
 60 ซม.
- กระดำนล่ืนผลิตจำกพลำสติก
- ขำต้ังพร้อมบันไดผลิตจำกเหล็กพ่นสีฝุ่น
ป้องกันสนิม 
ฯลฯ
(ต้ังตำมรำคำท้องถ่ิน)
(เป็นครภัณฑ์จำกโครงกำรก่อสร้ำงลำน 
คสล. พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ออกก ำลังกำย) 

สถานท่ีติดต้ัง : ติดต้ังบน ลำนคสล.  ถนน
เทศบำล 5 ซอย 1 หมู่ท่ี 2 ต ำบลเหนือ
คลอง อ ำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี
(พิกัด N 8.071653 E 98.999967

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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1 499,000 ม.2 ส ำนักปลัด

ต.เหนือคลอง เทศบำล
อ้างอิง :
1. เทศบัญญัติ 2565
หน้า 125
2.แผนพัฒนาท้องถ่ิน   
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3
หน้า 29 ล าดับ 3

2.1 กุลยุทธ์ จะเร่งพัฒนำเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรปฏิบัติงำนในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้เพ่ือให้สำมำรถให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน ได้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้สำมำรถให้บริกำร
แก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็วมีประสิทธิภำพและประชำชนพึงพอใจ

ค่ำ ซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกน  ำ 
หมำยเลขทะเบียน  น 9297
 กระบ่ี

1)  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงและซ่อมแซม 
รถบรรทุกน  ำ หมำยเลขทะเบียน  
น 9297 กระบ่ี  เช่น 
-	เคำะ ปะ ผุ 
-	ซ่อมเสริมถังบรรทุกน  ำ ขนำด 10,000 
ลิตร เป็น 12,000 ลิตร ชนิดถังวงรี
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ฯ
-	ซ่อมเกียร์ทดรอบป๊ัมน  ำ
-	ซ่อม ปะ ผุ หัวเก๋ง ทั งชุด
-	ซ่อมระบบท่อทำงดูดน  ำภำยใน-ภำยนอก
ท่ีช ำรุดพร้อมหน้ำแปลน
-	ซ่อมระบบท่อทำงส่งน  ำออกจำกถัง-เข้ำ
ถังท่ีช ำรุดพร้อมหน้ำแปลน

1. ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แบบ ผด.02/1

3.บัญชีจ านวนครุภัณฑ์  วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  (กรณีได้ก่อหน้ีผูกพันและกันเงินไว้แล้วก่อนส้ินปีงบประมาณ)
จ านวนครุภัณฑ์  วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลเหนือคลอง

ประเภท ครุภัณฑ์
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1  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ค่ำ ซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกน  ำ 
หมำยเลขทะเบียน  น 9297
 กระบ่ี (ต่อ)

 -	ติดตั งพื นเหล็กลำยเหยียบด้ำนข้ำง ซ้ำย-
ขวำ
-	ติดตั งตู้เก็บอุปกรณ์  
-	ติดตั งท่ีเก็บสำยดูดด้ำนข้ำง ซ้ำย-ขวำ
-	ติดตั งรำวกันตกด้ำนหน้ำ-ด้ำนหลัง
-	ซ่อมชุดขำถังน  ำพร้อมสำแหรกยึดทั งชุด
-	เปล่ียนบังโคลนพร้อมยำงบังโคลน
-	เปล่ียนกันชนท้ำยพร้อมพื นเหล็กลำย
เหยียบ
-	ซ่อมเกียร์ PTO
-	ซ่อมยอยเพลำป่ัน
-	ติดตั งแท่นปืนฉีดน  ำพร้อมบอลวำล์วเปิด-
ปิด
-	ซ่อมระบบไฟท่ีช ำรุดและเปล่ียนไฟฉุกเฉิน
-	ท ำสีทั งคันจำกสีส้มเป็นสีแดง พ่นสี
ภำยนอกด้วยสีกันสนิมอย่ำงดี ไม่น้อย กว่ำ
 2 ชั น ก่อนพ่นทับด้วยสีจริง พ่นสีภำยใน
ถังน  ำด้วยสีกันสนิม (epoxy) หรือ
เทียบเท่ำ พร้อมสติกเกอร์ตรำหน่วยงำน
และข้อควำมตำมหน่วยงำนก ำหนด 
         ฯลฯ
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