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 ส่วนที่ 1 
 

1. เหตุผลและความจำเป็น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 5/2565   

 ตามที่  เทศบาลตำบลเหนือคลอง  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1/2563  

ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 2/2564  

ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 18  มิถุนายน 2564  
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 3/2564  

ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม  2564  
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 4/2565 

ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี  17  พฤษภาคม 2565  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1      
               บัดนี้ เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีความจำเป็นต้อง เปล่ียนแปลง โครงการและครุภัณฑ์ ของสำนักและ
กองต่างๆ รวมทั้งส้ิน จำนวน  2  รายการ    โดยมรีายละเอียดและเหตุผลและความจำเป็นดังนี้ 

กองช่าง 
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเพชรเกษม ซอย 12 
                 เนื่องจาก  กองช่างมีความจำเป็นต้องเปล่ียนแปลงงบประมาณ ของโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. 

ถนนเพชรเกษม ซอย 12  เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องกับงบประมาณสำนักปลัดเทศบาล 
1.รายการ  ค่าซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน น 9297 กระบี่ 
รายจ่ายท่ีจะเกิดขึ้นจริง และสอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานตามหลักวิชาการช่าง 
         เนื่องจากสำนักปลัดเทศบาล มีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ รายการ  ค่าซ่อมบำรุง
รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน น 9297 กระบี่   เนื่องจาก  จำเป็นต้องซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน                   
น 9297 กระบี่ ซึ่งคันดังกล่าวมีอายุการใช้งานนานมากกว่า 25 ปี   มีการเส่ือมสภาพ เป็นสนิม ชำรุด  ผุพัง ถังน้ำ
รั่วซึม สีหลุดร่อน ไม่พร้อมสำหรับใช้ปฏิบัติงาน และอาจเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้ ประกอบกับ รถคัน
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ดังกล่าวมีขนาดถังน้ำที่บรรจุน้ำได้น้อย ซึ่งขนาดของรถคันดังกล่าวสามารถบรรจุน้ำได้มากกว่าที่เป็นอยู่ และไม่มี
แท่นปืนฉีดน้ำ ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน เทศบาลจึงมีความจำเป็นต้อง ซ่อมรถบรรทุกน้ำคันดังกล่าว ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลง งบประมาณ และ
เป้าหมายผลผลิต คุณลักษณะพื้นฐานของรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้มีรายละเอียดของการซ่อมที่ชัดเจนและ
ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น  และคุณลักษณะดังกล่าวเป็นสาระสำคัญของรายการครุภัณฑ์ ที่ทำให้ ลักษณะ  ปริมาณ และ
คุณภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สำนักปลัดเทศบาลจึงขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 5/2565   

                  ดังนั ้น เพื ่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๒/๑ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้   เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
5/2565 ขึ ้น เพื ่อเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมต่อไป 

2. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจ 

ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
                     เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2  ในกรณีการเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เก ี ่ยวกับโครงการ 
พระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ ำนาจ ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ขอ ๒๔ ใหผู้บริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว  และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจง 
สภาทองถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช และปดป
ระกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
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ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน การเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  

 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

2.การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำได้โดย ผู้บริหารท้องถิ่นส่ัง
การ/ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองหรือสำนัก/สมาชิกสภาท้องถิ่น/
ประชาชนในท้องถิ่นนำเสนอการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลง ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศ

ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 

นำไปปฏิบัติ และแจ้ง สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อำเภอ และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

1.หน่วยงานรับผิดชอบหลัก(งานท่ีมีหน้าท่ีจัดทำแผน) หรือผู้รับผิดชอบ
ในสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆของ อปท.จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะ
เปล่ียนแปลงตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด ส่งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อนำไปประกอบจัดทำเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3. ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น อาจใหค้ณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิ่นไดพ้ิจารณายกรา่งใหค้ณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น

ก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลง 
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ส่วนที่ 2  

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิัติ  
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

   

       

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 
        รับผิดชอบหลัก สนับสนนุ 
1 การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 
  

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง   

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
 
  

     

 3 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
  

     

4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
 
  

     

5 การพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 
 
  

การบริหารท่ัวไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล   
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบั เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 5/2564 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

             

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

ยุทธศาสตร์ จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  

  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  

            

     แผนงาน อุตสาหกรรมและ
โยธา 

- 
- - - - - - - 1 540,000 1 540,000 

รวม - - - - - - - - 1 540,000 1 540,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

 

           

      แผนงาน ......................... - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต  

 
           

 แผนงาน ......................... - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

 

แบบ ผ.01 



๖ 

 

 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 ๖ 

 

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

ยุทธศาสตร์ จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  

  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

            

     แผนงาน ......................... - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร  

 
           

      แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 1 540,000 1 540,000 

 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 ๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 5/2565 

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพใหไ้ด้มาตรฐานในระดับสากล และเชือ่มโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   1  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการทอ่งเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)         

   6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน             

      6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ข้อความเดิม  

1 โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ำ คสล. ถนน
เพชรเกษม ซอย 12  
 
 
 
 
 

 

1.เพ่ือป้องกันเหตุน้ำ
ท่วมไหลบ่าบนผิวทาง 

2.เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

ก่อสร้างครูะบายน้ำ คสล. 
ถนนเพชรเกษม ซอย 12 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร    
ความยาวไม่น้อยกว่า  
126.00 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาล 

ตำบลเหนือคลอง 
 

สถานที่ก่อสร้าง : 
ถนนเพชรเกษม ซอย 12   
ชุมชน ศรสีุข 
 
 
 

 

450,000 - - - - มีการก่อสร้างคูบาย
น้ำ บริเวณ ถนนเพชร
เกษม ซอย 12 
จำนวน 1 แห่ง ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 
126.00 เมตร 

ป้องกันน้ำท่วมไหล
บ่าเข้าบ้านเรือน 
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่  

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



๘ 

 

 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 ๘ 

 

 
 

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ข้อความใหม่  

1 โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ำ คสล. ถนน
เพชรเกษม ซอย 12  
 
 
 
 
 

 

1.เพ่ือป้องกันเหตุน้ำ
ท่วมไหลบ่าบนผิวทาง 

2.เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

ก่อสร้างครูะบายน้ำ คสล. 
ถนนเพชรเกษม ซอย 12 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร    
ความยาวไม่น้อยกว่า  
126.00 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาล 

ตำบลเหนือคลอง 
 

สถานที่ก่อสร้าง : 
ถนนเพชรเกษม ซอย 12   
ชุมชน ศรสีุข 
  
 

540,000 - - - - มีการก่อสร้างคูบาย
น้ำ บริเวณ ถนนเพชร
เกษม ซอย 12 
จำนวน 1 แห่ง ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 
126.00 เมตร 

ป้องกันน้ำท่วมไหล
บ่าเข้าบ้านเรือน 
และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่  

กองช่าง 

หมายเหตุ  1. เปลี่ยนแปลงโครงการ  จาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2565  หน้าท่ี 11  ลำดับที่ 1    
              2. รายการที่เปลี่ยนแปลง   :   งบประมาณ  
              3. เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลง:  เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดข้ึนจริง และสอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานตามหลักวิชาการช่าง 

 

 



๙ 

 

 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 ๙ 

 

 
  บัญชีสรุปรายการครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5/2565 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง  

             

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

แผนงาน จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  

  ครุภัณฑ ์  (บาท)  ครุภัณฑ ์  (บาท)  ครุภัณฑ ์  (บาท)  ครุภัณฑ ์  (บาท)  ครุภัณฑ ์  (บาท)  ครุภัณฑ ์  (บาท)  
1. แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - - - - - 1 499,000 1 499,000 

             

รวม - - - - - - - - 1 499,000 1 499,000 

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 ๑๐ 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์    

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5/2565 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2561 2562 2563  2564  2565 

 ข้อความเดิม  
3 การรักษา 

ความสงบ 

ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุง

ครุภัณฑ์ 

รายการ:  ซ่อมบำรงุรถบรรทุกน้ำ หมายเลข
ทะเบียน  น 9297 กระบี่ 
ผลผลิต 

- เคาะ ปะ ผุ และทำสีรถใหม่ทั้งคัน  
- ซ่อมชุดเพลาขับเคลื่อนปั๊มน้ำ ฯลฯ 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

180,000 
 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

  
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 

   

   



๑๑ 

 

 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 ๑๑ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2561 2562 2563  2564  2565 

 ข้อความใหม่  
3 การรักษา 

ความสงบ 

ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุง

ครุภัณฑ์ 

รายการ:  ซ่อมบำรงุรถบรรทุกน้ำ หมายเลข
ทะเบียน  น 9297 กระบี่ 
ผลผลิต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซม รถบรรทุก
น้ำ หมายเลขทะเบียน  น 9297 กระบี่  เช่น  
-เคาะ ปะ ผุ  
-ซ่อมเสริมถังบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร 
เป็น 12,000 ลิตร ชนิดถังวงรีพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด ฯ 

-ซ่อมเกียร์ทดรอบป๊ัมน้ำ 

-ซ่อม ปะ ผุ หวัเก๋ง ทั้งชุด 

-ซ่อมระบบท่อทางดูดน้ำภายใน-ภายนอกที่ชำรุด
พร้อมหน้าแปลน 

-ซ่อมระบบท่อทางส่งน้ำออกจากถัง-เข้าถังที่
ชำรุดพร้อมหน้าแปลน 

-ติดต้ังพื้นเหล็กลายเหยียบด้านข้าง ซ้าย-ขวา 

-ติดต้ังตู้เก็บอุปกรณ์   
-ติดต้ังที่เก็บสายดูดด้านข้าง ซ้าย-ขวา 

-ติดต้ังราวกันตกด้านหน้า-ด้านหลัง 

-ซ่อมชุดขาถังน้ำพร้อมสาแหรกยึดทั้งชุด 

-เปลี่ยนบังโคลนพร้อมยางบังโคลน 

-เปลี่ยนกันชนท้ายพร้อมพื้นเหล็กลายเหยียบ 

-ซ่อมเกียร์ PTO 

-ซ่อมยอยเพลาปั่น  

- - 
 

- 
 

- 
 

499,000 
 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

  
 



๑๒ 

 

 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 ๑๒ 

 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ     2561 2562 2563  2564  2565 

 ข้อความใหม่ (ต่อ)  
      

-ติดต้ังแท่นปืนฉีดน้ำพร้อมบอลวาลว์เปิด-ปิด 

-ซ่อมระบบไฟที่ชำรุดและเปลี่ยนไฟฉุกเฉิน 

-ทำสีทั้งคันจากสีส้มเป็นสีแดง พ่นสีภายนอก
ด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อย กว่า 2 ชั้น ก่อน
พ่นทับด้วยสีจริง พ่นสีภายในถังน้ำด้วยสีกัน
สนิม (epoxy) หรือเทียบเทา่ พร้อมสติกเกอร์ตรา
หน่วยงานและข้อความตามหน่วยงานกำหนด  
         ฯลฯ 

 

      

 
หมายเหตุ  1. เปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ จาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564  หน้าท่ี 29  ลำดับที่  3        
              2. รายการที่เปลี่ยนแปลง   :  ชื่อ เป้าหมาย (ผลผลิตของครภุัณฑ์)  ,งบประมาณ  
 
 

 


