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 ส่วนที่ 1 
 

1. เหตุผลและความจำเป็น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 2/2565   

  ตามที่  เทศบาลตำบลเหนือคลอง  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2  ฉบับ  ได้แก่ 

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี  28 ตุลาคม 2564   
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี                  

17 พฤษภาคม 2565 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 /1    แล้วนั้น       

แต่เนื่องจากปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของชุมชนได้มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ ้น ซึ ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้นต้องได้รับการแก้ไข ตลอดทั้งการ
ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การเปลี่ยนแปลง ข้อมูล และงบประมาณตามอัตราท่ี
กำหนดของหนังสือสั่งการต่างๆ จึงมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลเหนือคลอง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีเป็น
การเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายเพิ่มเติมรายจ่าย
จากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น ให้มีความเหมาะสม เพื่อบรรเทาปัญหาและความต้องการของประชาชนและนำไปใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมาย ต่อไป  

ในการนี้ เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงมีความจำเป็นต้องเปล่ียนแปลง โครงการ  ของสำนัก/กองต่างๆ  
ตามบันทึกข้อความที่กองเสนอมา  รวมทั้งสิ ้น จำนวน  15   โครงการ โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ของการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ต้องการให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงตามสภาพพื้นที่ที ่มีการเปลี่ยนแปลง และให้
สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน ตามหลักวิชาการช่าง ตามนโยบายของรัฐบาล  และมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด เพื่อให้ตรงกับงบประมาณรายจ่ายท่ีจะเกิดขึ้นจริง และเพื่อให้การดำเนินการของเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง ตามภารกิจหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีความพร้อมมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที ่กำหนดไว้  โดยโครงการ หรือครุภัณฑ์ ดังกล่าวยังไม่ได้มีการบรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ.2566-2570) รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565   แต่อย่างใด 
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปล่ียนแปลง 
ครั้งท่ี 2/2565  รายละเอียดมีดังนี้ 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี     
 

สำนักปลัดเทศบาล 
1. โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
2. โครงการเบ้ียยังชีพความพิการ 

 
กองการศึกษา 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
2. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (ระดับป.ว.ส., อนุปริญญา

และปริญญาตรี) 
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
4. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 
5. โครงการเข้าค่ายจริยธรรมยุวมุสลิม 
6. โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
7. โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

 
กองช่าง 

1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเพชรเกษม ซอย 12  
2. โครงการก่อสร้างลาน  คสล. พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ออกกำลังกาย 
3. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
4. โครงการปรับปรุงบริเวณศาลาเทวดาน้ำร้อน 
5. ครุภัณฑ์ รายการ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง  (ตามโครงการก่อสร้างลาน  คสล. 

พร้อมติดต้ัง  อุปกรณ์ออกกำลังกาย) 
  

                ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๒/๑ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้   เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
2/2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมต่อไป 
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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 และปด 
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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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.จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะ
เปล่ียนแปลงตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด ส่งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อนำไปประกอบจัดทำเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3. ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น อาจใหค้ณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิ่นไดพ้ิจารณายกรา่งใหค้ณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น

ก็ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลง 

 



๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลงคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

 

 
ส่วนที่ 2  

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิัติ  
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

   

       

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 
        รับผิดชอบหลัก สนับสนนุ 
1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

 

 การดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง สำนักปลัดเทศบาล  

2 การรักษาความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

    

 3 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

    

4 การพัฒนาชุมชน     

5 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  

 บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

6 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน การเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
โยธา 

กองช่าง  

7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
โยธา 

กองช่าง  

8 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

 

    



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๗ 

 

 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2 /2565 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

             

  ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

            

      1.1 แผนงานสาธารณสุข 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

      1.4 แผนงานงบกลาง 3 6,067,400 3 7,507,400 2 7,987,400 2 8,431,400 2 8,839,400 12 38,833,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ทอ้งถ่ิน 

            
     5.1 แผนงานการศึกษา 1 1,543,000 1 1,543,000 1 1,543,000 1 1,543,000 1 1,543,000 5 7,715,000 

     5.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 5     355,000  5 

    
355,000  

        
5  

    
355,000  

                         
5  

    
355,000  5     355,000  25  1,775,000  

 

 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๘ 

 

 

  ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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)  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน             

      6.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

4 6,240,000 2 5,510,000 2 5,510,000 2 5,510,000 2 5,510,000 13 28,280,000 

รวมทั้งสิ้น 14 14,225,400 12 14,935,400 11 15,415,400 11 15,859,400 11 16,267,400 60 76,703,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๙ 

 

 
  

  รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565 

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเทา่ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   3 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่          
   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต            
      1.1  แผนงานสาธารณสุข 
            

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

 ข้อความเดิม  
1. โครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตร์
จารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

1.เพ่ือใช้ในการ
สำรวจ และข้ึน
ทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่
เสี่ยงต่อการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าเช่น สุนัข 
แมว 
2.เพ่ือฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ในสุนัข  
และแมวในเขต
เทศบาลตำบล 
เหนือคลอง 
 
 

สุนัข และแมว ท่ี
อยู่ในเขต
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 

15,000 
(งบอุดหนุน) 

15,000 
(งบอุดหนุน) 

15,000 
(งบอุดหนุน) 

15,000 
(งบอุดหนุน) 

15,000 
(งบอุดหนุน) 

จำนวนสุนัข และ
แมวที่ได้ข้ึน
ทะเบียน และ 
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง 

1.มีการสำรวจและ
ข้ึนทะเบียนสุนัข 
และแมวในเขต
เทศบาลตำบล 
เหนือคลอง 
2.สุนัขและแมว ใน
เขตเทศบาลได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๑๐ 

 

 
 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

 ข้อความใหม่  
1. โครงการสัตว์ปลอด

โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตร์
จารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

1.เพ่ือใช้ในการ
สำรวจ และข้ึน
ทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่
เสี่ยงต่อการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าเช่น สุนัข 
แมว 
2.เพ่ือฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ในสุนัข  
และแมวในเขต
เทศบาลตำบล 
เหนือคลอง 
 
 

สุนัข และแมว ท่ี
อยู่ในเขต
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 

20,000 
(งบอุดหนุน) 

20,000 
(งบอุดหนุน) 

20,000 
(งบอุดหนุน) 

20,000 
(งบอุดหนุน) 

20,000 
(งบอุดหนุน) 

จำนวนสุนัข และ
แมวที่ได้ข้ึน
ทะเบียน และ 
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง 

1.มีการสำรวจและ
ข้ึนทะเบียนสุนัข 
และแมวในเขต
เทศบาลตำบล 
เหนือคลอง 
2.สุนัขและแมว ใน
เขตเทศบาลได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุขฯ 

หมายเหตุ  1. เปลี่ยนแปลงโครงการ  จาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  หน้าท่ี 85   ลำดับที่ 9      
              2. รายการที่เปลี่ยนแปลง   :   งบประมาณ  
   3. เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลง:  
                 1) เพ่ือให้ตรงกับงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดข้ึนจริง  
                 2) เพ่ือตระเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณของโครงการสำหรับจัดทำคำขอต้ังงบประมาณเงินอดุหนุนในฐานะหน่วยรับงบประมาณตรง 
 
 

 
        
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๑๑ 

 

 
1.4  แผนงานงบกลาง          

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

 ข้อความเดิม  

1 โครงการเบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำรงชีพ
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 
จำนวน 
592 คน 

4,653,600 
(งบอุดหนุน) 

4,719,600 
(งบอุดหนุน) 

5,079,600 
(งบอุดหนุน) 

5,439,600 
(งบอุดหนุน) 

5,602,800 
(งบอุดหนุน) 

ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ือ 
การยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ือ 
การยังชีพเพ่ิมมาก
ข้ึน 

สำนักปลัด  
เทศบาล 

 ข้อความใหม่  

1 โครงการเบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำรงชีพ
ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 
จำนวน 
592 คน 

5,608,400 
(งบอุดหนุน) 

6,328,400 
(งบอุดหนุน) 

6,760,400 
(งบอุดหนุน) 

7,156,400 
(งบอุดหนุน) 

7,516,400 
(งบอุดหนุน) 

ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ือ 
การยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีรายได้
เพ่ือการยังชีพเพ่ิม
มากข้ึน 

สำนักปลัด  
เทศบาล 

 

หมายเหตุ  1. เปลี่ยนแปลงโครงการ  จาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)     หน้าท่ี 91  ลำดับที ่2    
  2. รายการที่เปลี่ยนแปลง  :  งบประมาณ 

              3. เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลง:  
                 1) เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดข้ึนจริง  
                 2) เพ่ือตระเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณของโครงการสำหรับจัดทำคำขอต้ังงบประมาณเงินอดุหนุนในฐานะหน่วยรับงบประมาณตรง 
 
 
 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๑๒ 

 

                 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

  ข้อความเดิม  

2 โครงการเบี้ย 
ยังชีพความพิการ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการ 
ดำรงชีพของคน
พิการ 

คนพิการ 
จำนวน  83  
คน 

1,027,200 
(งบอุดหนุน) 

1,152,000 
(งบอุดหนุน) 

1,392,000 
(งบอุดหนุน) 

1,632,000 
(งบอุดหนุน) 

1,681,000 
(งบอุดหนุน) 

คนพิการมีรายได้เพ่ือ 
การยังชีพ 

คนพิการมีรายได้เพ่ือ 
การยังชีพเพ่ิมมาก
ข้ึน 

สำนักปลัด  
เทศบาล 

 ข้อความใหม่  

2 โครงการเบี้ย 
ยังชีพความพิการ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการ 
ดำรงชีพของคน
พิการ 

คนพิการ 
จำนวน  110  
คน 

1,360,000 
(งบอุดหนุน) 

1,080,000 
(งบอุดหนุน) 

1,128,000 
(งบอุดหนุน) 

1,176,000 
(งบอุดหนุน) 

1,224,000 
(งบอุดหนุน) 

คนพิการมีรายได้เพ่ือ 
การยังชีพ 

คนพิการมีรายได้เพ่ือ 
การยังชีพเพ่ิมมาก
ข้ึน 

สำนักปลัด  
เทศบาล 

หมายเหตุ  1. เปลี่ยนแปลงโครงการ  จาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)     หน้าท่ี 91  ลำดับที่ 3    
              2. รายการที่เปลี่ยนแปลง  :  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ,งบประมาณ 
              3. เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลง:  
                 1) เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดข้ึนจริง  
                 2) เพ่ือตระเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณของโครงการสำหรับจัดทำคำขอต้ังงบประมาณเงินอดุหนุนในฐานะหน่วยรับงบประมาณตรง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

 

ข้อความเดิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปล่ียนแปลง        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่          
   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต            

1.4  แผนงานงบกลาง           

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

3 โครงการทุน 
การศึกษาสำหรับ 
นักเรียนนักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษา  
(ระดับป.ว.ส.,  
อนุปริญญาและ 
ปริญญาตรี) 
 
 
 
 

1.เพ่ือสร้างโอกาสทาง 
การศึกษาแก่เด็ก 
เยาวชน 
และผู้ด้อยโอกาสทาง 
การศึกษา 
2.เพ่ือลดภาระให้แก่ 
ผู้ปกครอง 
 

ทุนการศึกษา  ระดับ 
ป.ว.ส. หรือ
อนุปริญญา  
หรือปริญญาตรี   
รวมจำนวน  3  ทุน 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 1.จำนวนผู้ได้รับทุน 
การศึกษา 3 ทุน 
2.นักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาสทาง 
การศึกษาได้รับการ 
ศึกษาในระดับที่ 
สูงข้ึน 
 

นักเรียน นักศึกษา 
และ ผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาได้รับ 
การศึกษาในระดับที ่
สูงข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  ฉบับเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

 

ข้อความใหม่ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปล่ียนแปลง        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่          
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน           

5.1  แผนงานการศึกษา   
         

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการทุน 

การศึกษาสำหรับ 
นักเรียนนักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษา  
(ระดับป.ว.ส.,  
อนุปริญญาและ 
ปริญญาตรี) 

1.เพ่ือสร้างโอกาสทาง 
การศึกษาแก่เด็ก 
เยาวชน 
และผู้ด้อยโอกาสทาง 
การศึกษา 
2.เพ่ือลดภาระให้แก่ 
ผู้ปกครอง 
 

ทุนการศึกษาสำหรับ
นักศึกษา ในหลักสูตรที่
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า แต่
ต้องไม่สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า  
จำนวน 3 ทุน 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 1.จำนวนผู้ได้รับทุน 
การศึกษา 3 ทุน 
2.นักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาสทาง 
การศึกษาได้รับการ 
ศึกษาในระดับที่ 
สูงข้ึน 
 

นักเรียน นักศึกษา 
และ ผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาได้รับ 
การศึกษาในระดับที ่
สูงข้ึน 

กอง
การศึกษา 

หมายเหตุ  1. เปลี่ยนแปลงโครงการ  จาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)     หน้าท่ี 91  ลำดับที ่4    
              2. รายการที่เปลี่ยนแปลง   :   ยุทธศาสตร์  , แผนงาน ,เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
              3. เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลง:   เน่ืองจาก กองการศึกษา ได้ต้ังโครงการฯ ดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แล้ว แต่ผิดแผนงาน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยรายจ่ายเก่ียวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 ข้อ 5 (1) ให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการใหค้วาม
ช่วยเหลือไว้ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แผนงาน จากแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ประกาศไว้  

 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๑๕ 

 

 
5.1 แผนงานการศึกษา          

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 

ข้อความเดมิ 

1 
  
  
  
  
  

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

1.เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ได้รับสารอาหารครบ 5 
หมู่ ตามหลักโภชนาการ 
ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ที่เหมาะสมกับวัย 
2.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุและเครื่องเล่น
เสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ผู้สอน  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง ดังน้ี 
1.ค่าอาหารกลางวัน 
สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 2-5 ปี) จำนวน 200 
คน ในอัตรามื้อละ 21 บาท 
ต่อคน จำนวน 245 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1,543,000 
(งบอดุหนุน) 

1,543,000 
(งบอุดหนุน) 

1,543,000 
(งบอุดหนุน) 

1,543,000 
(งบอุดหนุน) 

1,543,000 
(งบอุดหนุน) 

1.เด็กทุกคน
ในศูนย์ฯ 
ได้รับอาหาร
กลางวันที่มี
สารอาหาร
ครบ 5 หมู่ 
2.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสื่อ
การเรียนการ
สอน วัสดุและ
เครื่องเล่น
เสริม
พัฒนาการ
เด็กที่มี
คุณภาพ 

1.เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
สารอาหารครบ 5 
หมู่ อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ  
2.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสื่อการเรียน
การสอน วัสดุและ
เครื่องเล่นเสริม
พัฒนาการเด็กที่มี
คุณภาพ   

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๑๖ 

 

 

 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการ

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา  
(ต่อ) 

3.เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมี
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานหลักสูตร
และลดภาระค่าใชจ้่าย
ของผู้ปกครอง 

2.ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนสำหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) 
จำนวน 200 คน อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี 
3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 
     สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) จำนวน 150 
คน ดังน้ี 
3.1 ค่าหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 200 บาทต่อปี 
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ 200 บาทต่อปี 
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
อัตราคนละ 300 บาทต่อปี 
3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 
บาทต่อไป 
      

3.เด็กทุกคน
ได้รับการ
จัดสรร
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ
เรียนการสอน 

3.เด็กได้รับการ
จัดสรรค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพและลด
ภาระค่าใชจ้่ายของ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 
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ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

ข้อความใหม ่

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา  

1.เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ได้รับสารอาหารครบ 5 
หมู่ ตามหลักโภชนาการ 
ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตที่เหมาะสม
กับวัย 
2.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุและเครื่อง
เล่นเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ผู้สอน 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเหนือ
คลอง ดังน้ี 
1.ค่าอาหาร
กลางวัน สนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 2-5 ปี) 
จำนวน 200 คน 
ในอัตรามื้อละ 28
บาท ต่อคน จำนวน 
245 วัน 
2.ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) สนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการ
สอนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 
ปี) จำนวน 200 
คน อัตราคนละ 
1,734 บาท/ปี 

1,543,000 
(งบอุดหนุน) 

1,543,000 
(งบอุดหนุน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1,543,000 
(งบอุดหนุน) 

1,543,000 
(งบอุดหนุน) 

1,543,000 
(งบอุดหนุน) 

1.เด็กทุกคนใน
ศูนย์ฯ ได้รับ
อาหารกลาง
วันที่มี
สารอาหารครบ 
5 หมู่ 
2.ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสื่อการ
เรียนการสอน 
วัสดุและเครื่อง
เล่นเสริม
พัฒนาการเด็กที่
มีคุณภาพ 

1.เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 
อย่างเพียงพอและมี
คุณภาพ  
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุและเครื่อง
เล่นเสริมพัฒนาการ
เด็กที่มีคุณภาพ  

 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๑๘ 

 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ต่อ) 

3.เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมี
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานหลักสูตร
และลดภาระค่าใชจ้่าย
ของผู้ปกครอง 

3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 
     สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาสำหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 
ปี) จำนวน 150 คน 
ดังน้ี 
3.1 ค่าหนังสือเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท
ต่อป ี
3.2 ค่าอุปกรณ์การ
เรียน อัตราคนละ 
290 บาทต่อปี 
3.3 ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน อัตราคนละ 
325 บาทต่อปี 
3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 
438 บาทต่อปี 
      

3.เด็กทุกคน
ได้รับการ
จัดสรร
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ
เรียนการสอน 

3.เด็กได้รับการ
จัดสรรค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ
และลดภาระค่าใชจ้่าย
ของผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 
(ศพด.) 

- เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงโครงการ 
เน่ืองจาก กองการศึกษา ได้ต้ังโครงการฯ ดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แล้ว แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าอุปกรณ์
การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย (ผลผลิตของครภุัณฑ์)  เปลี่ยนแปลงไป จากแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ประกาศไว้  
- เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง  หน้าท่ี   ......98 - 99........  ลำดับที่ ........1.......... 
- รายการที่เปลี่ยนแปลง   :    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๑๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  ฉบับเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565 

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่          
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน            

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ          
ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  ข้อความเดิม  

1 โครงการทำบุญ 
ตักบาตรเน่ืองใน 
วันข้ึนปีใหม่ 

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสืบ 
สานอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมของท้องถ่ินที่ 
มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ 
2.เพ่ือทำนุบำรุงพระพุทธ 
ศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทย 
และเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ 
แก่พุทธศาสนิกชน 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีและความสามัคค ี
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนในท้องถ่ิน 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร 
ผู้นำชุมชน 
ข้าราชการ 
พนักงาน 
ลูกจ้างและ
ประชาชน 
ทั่วไปจำนวน 
200 คน 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ประชาชนร่วม 
กิจกรรมตักบาตร 
เน่ืองในวันข้ึนปี
ใหม่ 

1. ประชาชนร่วมสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ 
2.เป็นการทำนุบำรุงพระ 
พุทธศาสนาให้อยู่คู่กับ 
สังคมไทยและเป็นที่ยึด 
เหน่ียวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชน  
3. ประชาชนเกิดความ 
สามัคคีและสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วย 
งานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาค 
เอกชนและประชาชนในท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๒๐ 

 

 
 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

  ข้อความใหม่  

1 โครงการทำบุญ 
ตักบาตรเน่ืองใน 
วันข้ึนปีใหม่ 

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสืบ 
สานอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมของท้องถ่ินที่ 
มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ 
2.เพ่ือทำนุบำรุงพระพุทธ 
ศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทย 
และเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ 
แก่พุทธศาสนิกชน 
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีและความสามัคค ี
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนในท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร 
ผู้นำชุมชน 
ข้าราชการ 
พนักงาน 
ลูกจ้างและ
ประชาชน 
ทั่วไปจำนวน 
200 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร่วม 
กิจกรรมตักบาตร 
เน่ืองในวันข้ึนปี
ใหม่ 

1. ประชาชนร่วมสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ 
2.เป็นการทำนุบำรุงพระ 
พุทธศาสนาให้อยู่คู่กับ 
สังคมไทยและเป็นที่ยึด 
เหน่ียวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชน  
3. ประชาชนเกิดความ 
สามัคคีและสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วย 
งานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาค 
เอกชนและประชาชนในท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

หมายเหตุ  1. เปลี่ยนแปลงโครงการ  จาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)     หน้าท่ี 111  ลำดับที ่8    
              2. รายการที่เปลี่ยนแปลง   :  งบประมาณ 
              3. เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลง:  เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดข้ึนจริง 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๒๑ 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  ฉบับเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่          
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 

ข้อความเดิม 
           
         5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ       

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2 
  
  
  
  
  

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

1.เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของเด็ก สนใจในการ
เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
เด็ก 
2.เพ่ือให้เด็กได้รู้จัก
หน้าท่ีของตน อยู่ใน
ระเบียบวินัยอันดีและ
กล้าแสดงออก 
  

จัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันเด็กแห่งชาติ (วัน
เสาร์ที่ 2 ของเดือน
มกราคม) 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
จำนวน 500 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1.ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
500 คน 
2.เด็กรู้จัก
บทบาทหน้าท่ี
ของตน 

1.ประชาชนมีความ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของเด็ก 
ให้ความใส่ใจ เลี้ยงดู 
อบรมสั่งสอนเด็ก 
2.เด็กได้รู้จักหน้าท่ี
ของตน มีระเบียบ
วินัย และกล้า
แสดงออก 

กอง
การศึกษา  

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๒๒ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  ฉบับเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่          
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 

ข้อความใหม่ 
           

          5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2 
  
  
  
  
  

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

1.เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของเด็ก สนใจในการ
เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
เด็ก 
2.เพ่ือให้เด็กได้รู้จัก
หน้าท่ีของตน อยู่ใน
ระเบียบวินัยอันดีและ
กล้าแสดงออก  

จัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันเด็กแห่งชาติ (วัน
เสาร์ที่ 2 ของเดือน
มกราคม) 
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
จำนวน 500 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ผู้เข้าร่วม
โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 
80 
2.เด็กรู้จัก
บทบาทหน้าท่ี
ของตน 

1.ประชาชนมีความ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของเด็ก 
ให้ความใส่ใจ เลี้ยงดู 
อบรมสั่งสอนเด็ก 
2.เด็กได้รู้จักหน้าท่ี
ของตน มีระเบียบ
วินัย และกล้า
แสดงออก 

กอง
การศึกษา  

- เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงโครงการ 
เน่ืองจาก กองการศึกษา ได้ต้ังโครงการฯ ดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แล้ว แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน งบประมาณและตัวชี้วัด เน่ืองจากต้ังไว้ผิดแผนงานและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแล้วไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในโครงการฯดังกลา่ว จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย (ผลผลิตของครภุัณฑ์)  เปลี่ยนแปลงไป จากแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ประกาศไว้  
- เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง  หน้าท่ี   ......106........  ลำดับที่ ........1.......... 
- รายการที่เปลี่ยนแปลง   :    แผนงาน งบประมาณและตัวชี้วัด    

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๒๓ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  ฉบับเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่          
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน            
         5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

ข้อความเดมิ 

3 
  
  
  
  
  

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทงประจำป ี

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
และอนุรักษ์ ประเพณี
และวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน  

จัดกิจกรรมสบืสาน
ประเพณีลอย
กระทงประจำปี 1 
ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวให้ความ
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
  

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงาม
ของไทย 

กองการศึกษา  

 

 

 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๒๔ 

 

 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

ข้อความใหม ่

3 
  
  
  
  
  

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทงประจำป ี

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
และอนุรักษ์ ประเพณี
และวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน  

จัดกิจกรรมสบืสาน
ประเพณีลอย
กระทงประจำปี ปี
ละ 1 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวให้ความ
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงาม
ของไทย 

กองการศึกษา  

 

- เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงโครงการ 
              เน่ืองจาก กองการศึกษา ได้ต้ังโครงการฯ ดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แล้ว แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และงบประมาณท่ีใช้ เน่ืองจากประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแล้วไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในโครงการฯดังกลา่ว จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย (ผลผลิตของครภุัณฑ์)  เปลี่ยนแปลงไป จากแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ประกาศไว้  
- เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง  หน้าท่ี   ......106........  ลำดับที่ ........2.......... 
- รายการทีเ่ปลี่ยนแปลง   :    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และงบประมาณ  
   

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๒๕ 

 

      
         5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

ข้อความเดมิ 

4 
  
  
  
  
  

โครงการเข้าค่าย
จริยธรรม 
ยุวมุสลิม 

1.เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักคำสอนของศาสนาพุทธ 
และนำมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้มีความ
พร้อมด้านอารมณ์ 
สติปัญญา สามารถปรับตัว
และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัจจุบัน 
3.เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้เด็ก
ทำความดี ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
สร้างพลงัในการลด ละเลิก 
อบายมุขทั้งหลาย  

จัดกิจกรรมอบรม
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม 
จำนวน 170 คน 

30,000 20,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิตมาก
ย่ิงข้ึน  

1.เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักคำสอนของศาสนา
พุทธ และนำมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2.เด็กมีความฉลาดทาง
อารมณ์ สติปัญญา สามารถ
ปรับตัวและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัจจุบันได้ และดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 
3.เด็กมีสามัญสำนึกและ
จิตใจที่จะทำความดี ไม่
เก่ียวข้องกับอบายมุขรวมทั้ง
สิ่งเสพติดทั้งหลาย  

กองการศึกษา  

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๒๖ 

 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

ข้อความใหม ่

4 
  
  
  
  
  

โครงการเข้าค่าย
จริยธรรม 
ยุวมุสลิม 

1.เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก
ในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักคำ
สอนของศาสนาอิสลาม 
และนำมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้มี
ความพร้อมด้านอารมณ์ 
สติปัญญา สามารถ
ปรับตัวและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัจจุบัน 
3.เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้
เด็กทำความดี ไม่
เก่ียวข้องกับอบายมุข
และสิ่งเสพติด สร้าง
พลังในการลด ละเลิก 
อบายมุขทั้งหลาย  

จัดกิจกรรมอบรม
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม 
จำนวน 170 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การดำเนิน
ชีวิตมาก
ย่ิงข้ึน  

1.เด็กมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักคำ
สอนของศาสนาอิสลาม 
และนำมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2.เด็กมีความฉลาดทาง
อารมณ์ สติปัญญา 
สามารถปรับตัวและรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปจัจุบันได้ และ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
3.เด็กมีสามัญสำนึกและ
จิตใจที่จะทำความดี ไม่
เก่ียวข้องกับอบายมุข
รวมทั้งสิ่งเสพติด
ทั้งหลาย  

กอง
การศึกษา  

- เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงโครงการ 
    ตามท่ี กองการศึกษา ได้ต้ังโครงการฯ ดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แล้วน้ัน ต่อมาได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในปี 2567 แล้วปรากฏว่า งบประมาณท่ีต้ังไว้ตามแผน ไม่เพียงพอต่อการใช้
จ่ายในโครงการฯดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการใหส้อดคล้องกับความเป็นจริง  
- เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง  หน้าท่ี   ......114........  ลำดับที่ ........13......... 
- รายการที่เปลี่ยนแปลง   :    วัตถุประสงค์, งบประมาณ ,ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 

           



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๒๗ 

 

         5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

ข้อความเดมิ 

5 โครงการงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

1.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินที่มีมาแต่โบราณ
ให้คงอยู่ต่อไป 
2.เพ่ือทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่
กับสังคมไทยและเป็นที่
ยึดเหน่ียวจิตใจแก่
พุทธศาสนิกชน 
3.เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและ
ความสามัคครีะหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
ภาครัฐเอกชนและ
ประชนในท้องถ่ิน  

จำนวน หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงาน
เอกชน ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่
ประมาณ 300 คน 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ประชาชนร่วม
กิจกรรมแห่
เทียนพรรษา  

1.ประชาชนร่วมสืบ
สานและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินที่มีมาแต่
โบราณให้คงอยู่ต่อไป 
2.เป็นการทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาให้อยู่
คู่กับสังคมไทยและ
เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ
แก่พุทธศาสนิกชน 
3.ประชาชนเกิดความ
สามัคคีและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และประชาชนใน
ท้องถ่ิน 
 
 
 
  

กอง
การศึกษา  

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๒๘ 

 

 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

ข้อความใหม ่

5 โครงการงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

1.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินที่มีมาแต่โบราณ
ให้คงอยู่ต่อไป 
2.เพ่ือทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่
กับสังคมไทยและเป็นที่
ยึดเหน่ียวจิตใจแก่
พุทธศาสนิกชน 
3.เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและ
ความสามัคครีะหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
ภาครัฐเอกชนและ
ประชนในท้องถ่ิน  

จำนวน หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงาน
เอกชน ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่
ประมาณ 300 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร่วม
กิจกรรมแห่
เทียนพรรษา  

1.ประชาชนร่วมสืบ
สานและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินที่มีมาแต่
โบราณให้คงอยู่ต่อไป 
2.เป็นการทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาให้อยู่
คู่กับสังคมไทยและ
เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ
แก่พุทธศาสนิกชน 
3.ประชาชนเกิดความ
สามัคคีและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และประชาชนใน
ท้องถ่ิน  

กอง
การศึกษา  

- เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงโครงการ 
         ตามท่ี กองการศึกษา ได้ต้ังโครงการฯ ดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) แล้วน้ัน ต่อมาได้สำรวจงบประมาณท่ีต้ังไว้ตามแผน แล้วปรากฏว่า งบประมาณท่ีต้ังไว้ตามแผน ไม่เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายในโครงการฯดังกล่าว จงึมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการด้านงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  
- เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง  หน้าท่ี   ......115........  ลำดับที่ ........14......... 
- รายการที่เปลี่ยนแปลง   :    งบประมาณ    
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๒๙ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565 
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 
2566 2567 2568 2569 2570 

 ข้อความเดิม  

1 ก่อสร้างลาน  
คสล. พร้อมติดต้ัง  
อุปกรณ์ออกกำลัง
กาย 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนสุขภาพที่ดี
แก่ประชาชนใน
ชุมชน ได้ออกกำลัง
กาย มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
และห่างไกลจากยา
เสพติด  

 

- ก่อสร้างลาน คสล. หนา 0.12 
ม.  ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  152 
ตารางเมตร พ้ืนสีเขียว พร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์ออกกำลังกาย
กลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 
ตามแบบแปลนเทศบาลที่เทศบาล
กำหนด  
สถานที่ก่อสร้าง : 
บริเวณ สนามเด็กเล่น ข้างร้าน
ขนมจีนโกจ้อย ถนนเทศบาล 5 
ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเหนือคลอง 
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี ่
(พิกัด N 8.071653 E 
98.999967 )  
 
 

450,000 - - - - มีการก่อสร้างลาน 
คสล. ขนาดพ้ืนที่ ไม่ 
น้อยกว่า 152 
ตารางเมตร  พร้อม 
ติดต้ัง อุปกรณ์ออก
กำลังกายกลางแจ้ง 
จำนวน 9 ชุด 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และ
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด  

 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๓๐ 

 

 
 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

 ข้อความใหม่  

1 โครงการก่อสร้าง
ลาน  คสล.  
บริเวณสนามเด็ก
เล่น ข้างร้าน
ขนมจีนโกจ้อย 

1.เพื่อให้มีลาน 
คสล.ที่ได้มาตรฐาน
สำหรับการติดต้ัง
อุปกรณ์ออกกำลัง
กายกลางแจ้ง     
2.เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนสุขภาพที่ดี
แก่ประชาชนใน
ชุมชน ได้ออกกำลัง
กาย มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
และห่างไกลจากยา
เสพติด  

 

- ก่อสร้างลาน คสล. หนา 0.12 
ม.  ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  152 
ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังราว
เหล็กและไฟส่องสวา่ง  ฯลฯ 
ตามแบบแปลนเทศบาลที่เทศบาล
กำหนด   
 
พื้นที่ดำเนินการ: 
บริเวณ สนามเด็กเล่น ข้างร้าน
ขนมจีนโกจ้อย ถนนเทศบาล 5 
ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเหนือคลอง 
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี ่
(พิกัด N 8.071653  
E 98.999967 )  
 

190,000 - - - - มีการก่อสร้างลาน 
คสล. ขนาดพ้ืนที่ ไม่ 
น้อยกว่า 152 
ตารางเมตร  1 แห่ง  

1.เพื่อให้มีลาน 
คสล.ที่ได้มาตรฐาน
สำหรับการติดต้ัง
อุปกรณ์ออกกำลัง
กายกลางแจ้ง     
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชน 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และ
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด  

 

กองช่าง 

หมายเหตุ  1. เปลี่ยนแปลงโครงการ  จาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565  หน้าท่ี 10   ลำดับที่ 1    
              2. รายการที่เปลี่ยนแปลง   : ชื่อโครงการ, เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) , งบประมาณ ,ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   3. เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลง: เน่ืองจากตรวจพบว่า โครงการดังกล่าวมีมูลค่าครภุัณฑ์สูงกว่า มูลค่างานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวจึงมิใชง่านก่อสร้างทัง้หมดตามนิยามในพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 มาตรา 4  ซึ่งการได้มาของพัสดุสำหรับงานก่อสร้างและสินค้าย่อมแตกกต่างกัน งานก่อสร้างได้มาโดยการจ้าง แต่สินค้าได้มาโดยการซื้อ เทศบาลตำบลเหนือ
คลองจงึประสงค์ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายดังกล่าว จึงแยกการจัดซื้อจัดจ้างออกจากกัน  โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลง โครงการดังกล่าว แบ่ง เป็น 2 โครงการ โดย งานก่อสร้าง ต้ังเป็นโครงการ 
ก่อสร้างลานคสล.บริเวณสนามเด็กเล่นข้างร้านขนมจีนโกจ้อย และงานครุภัณฑ์  ต้ังเป็น ครุภัณฑ์  รายการ จัดซื้อเครื่องออกกำลงักายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๓๑ 

 

 
  

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 

ข้อความเดิม 
2 
  
  
  
  
  

โครงการ 
ปรับปรุง  
ไหล่ทางถนน 
เพชรเกษม   
ซอย 16 

เพ่ือให้
ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ปรับปรุงไหล่ทางถนน 
เพชรเกษมซอย 16  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 90  
ตารางเมตร โดย 
ทำการลงหินคลุกพร้อม 
ปูผิวจราจรแอสฟัลท ์
ฯลฯ ตามแบบแปลนที่ 
กำหนด 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ปรับปรุงไหล่ทาง 
ถนนเพชรเกษม ซอย 
16 พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
90 ตาราเมตร  
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก  
ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
  

กองช่าง 

ข้อความใหม่ 
2 
  
  
  
  
  

โครงการ 
ปรับปรุง  
ไหล่ทางถนน 
เพชรเกษม   
ซอย 16 

เพ่ือให้
ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงไหล่ทางถนน 
เพชรเกษมซอย 16  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 90  
ตารางเมตร โดย 
ทำการปรับปรุงไหล่ทาง
ถนนคสล.หนา 0.15 เมตร 
ฯลฯ ตามแบบแปลนที่ 
กำหนด 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ปรับปรุงไหล่ทาง 
ถนนเพชรเกษม ซอย 
16 พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
90 ตาราเมตร  
จำนวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก  
ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
  

กองช่าง 

- เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงโครงการ 
          เน่ืองจาก กองช่าง พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุงไหล่ทางถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จะมีความคงทนและระยะเวลาการใช้งานได้นานกว่า และข้ันตอนการก่อสร้างไม่ซับซ้อนมากโดยการใช้
เครื่องจักรกลที่น้อยกว่าการใช้แอสฟัลท์ติก  เป็นการประหยัดเวลาในการดำเนินการ 
- เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง  หน้าท่ี   ......120.....  ลำดับที่ ........8 ......... 
- รายการที่เปลี่ยนแปลง   :    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และงบประมาณ  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๓๒ 

 

 
 

ข้อความเดิม   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565 

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 งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

3 
  
  
  
  
  

โครงการก่อสร้าง
สระว่ายน้ำ 
สำหรับเด็กเล็ก 
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง  

1. เพ่ือให้เด็กก่อนวัย
เรียนได้มีสถานที่สำหรับ
การเรียนว่ายน้ำ 
2. เพ่ือฝึกพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายของ
ของนักเรียนก่อนวัย
เรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์  

ก่อสร้างสระว่ายน้ำ
สำหรับเด็กเล็ก 
ขนาดกว้าง 13.00 
เมตร ยาว 25.00 
เมตร พร้อมอุปกรณ์
และติดต้ังตามแบบ
แปลนของเทศบาล  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สระว่ายน้ำ 
จำนวน 1 
สระ  

1. เด็กก่อนวัยเรียนได้
มีสถานที่สำหรับการ
เรียนว่ายน้ำ 
2. เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายของ
ของนักเรียนก่อนวัย
เรียนให้แข็งแรง
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้  
 
 
 
  

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๓๓ 

 

 

ข้อความใหม่ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้สำหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
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 งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

3 
  
  
  
  

โครงการก่อสร้าง
สระว่ายน้ำ 
สำหรับเด็กเล็ก 
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง  

1. เพ่ือให้เด็กก่อนวัย
เรียนได้มีสถานที่สำหรับ
การเรียนว่ายน้ำ 
2. เพ่ือฝึกพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายของ
ของนักเรียนก่อนวัย
เรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์  

ก่อสร้างสระว่ายน้ำ
สำหรับเด็กเล็ก 
ขนาดกว้าง 4.20 
เมตร  
ยาว 8.00 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์และ
ติดต้ังตามแบบ
แปลนของเทศบาล 
  

510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 สระว่ายน้ำ 
จำนวน 1 
สระ  

1. เด็กก่อนวัยเรียนได้
มีสถานที่สำหรับการ
เรียนว่ายน้ำ 
2. เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายของ
ของนักเรียนก่อนวัย
เรียนให้แข็งแรง
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้  

-กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
-กองช่าง 
ฯลฯ 

- เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงโครงการ 
          เน่ืองจาก กองช่าง จะดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำเพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มีสถานที่สำหรับเรียนว่ายน้ำ ฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกาย แต่พ้ืนที่ในการดำเนินการก่อสร้างมีอยู่อย่างจำกัด จึงมคีวาม
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และงบประมาณท่ีใช้  ให้สระน้ำมีขนาดพ้ืนที่ที่เล็กลง เพ่ือให้เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง และเหมาะสมต่อการใช้งาน
สำหรับเด็กเล็ก มากย่ิงข้ึน    
- เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง  หน้าท่ี   ......119........  ลำดับที่ ........7.......... 
- รายการที่เปลี่ยนแปลง   :    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และงบประมาณ  

แบบ ผ.02 /2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๓๔ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2565 
สำหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้สำหรับการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพใหไ้ด้มาตรฐานในระดับสากล และเชือ่มโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่  4 อนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้เอือ้ต่อการเป็นเมืองทอ่งเที่ยวคุณภาพ       

   7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ            

      7.2  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา            

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

 ข้อความเดิม  

1 โครงการ
ปรับปรุง
บริเวณศาลา
เทวดาน้ำร้อน 

1.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลา
เทวดาบ่อน้ำร้อนให้มีความ
สวยงาม ปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกแก่รองรับ
นักท่องเท่ียวทุกระดับ ทุกวัย 
ทุกสภาพร่างกาย สร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว
ที่มาเยือน 

2.เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ให้
ศาลาเทวดาบ่อน้ำร้อนเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพที่
สำคัญของจังหวัดกระบี ่

ปรับปรุงบริเวณ
ศาลาเทวดาน้ำร้อน 
โดยดำเนินการ   
-ก่อสร้างลานคสล. 
พร้อมทางลาด  
ข้ึน-ลง 

-ปรับปรุงบ่อน้ำร้อน 

เค็ม จำนวน 2 บ่อ 

-ห้องน้ำชาย-หญิง 

ฯลฯ  
ตามแบบแปลนที่ 
กำหนด 
 
 

 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1.บริเวณศาลาเทวดา
บ่อน้ำร้อนมีภูมิทัศน์ที่ 
สวยงามและปลอดภัย  
2.ศาลาเทวดาบ่อน้ำ
ร้อนให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ
ที่สำคัญของจังหวัด
กระบี่ 
3.ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว ทุกเพศ 
ทุกวัย ได้รับการ
อำนวยความสะดวก 
ปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะ 
 
 

 

-จังหวัดกระบี่ 

-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ  

- กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา 

ฯลฯ 

แบบ ผ.02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๓๕ 

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

 ข้อความใหม่  

1 โครงการ
ปรับปรุง
บริเวณศาลา
เทวดาน้ำร้อน 

1.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลา
เทวดาน้ำร้อนให้มีความ
สวยงาม ปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกแก่รองรับ
นักท่องเท่ียวทุกระดับ ทุกวัย 
ทุกสภาพร่างกาย สร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว
ที่มาเยือน 

2.เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ให้
ศาลาเทวดาน้ำร้อนเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพที่สำคัญ
ของจังหวัดกระบี่ 
 
 
 
 

 

ปรับปรุงบริเวณ
ศาลาเทวดาน้ำร้อน 

โดยดำเนินการ
ปรับปรุงบ่อน้ำพุ
ร้อน ทางลาด ขึ้น-
ลง ก่อสร้างห้องน้ำ 
และป้ายประวัติ
เทวดาบอ่น้ำร้อน  
ฯลฯ 

 ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด 

 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1.บริเวณศาลาเทวดา
น้ำร้อนมีภูมิทัศน์ที่ 
สวยงามและปลอดภัย  
2.ศาลาเทวดาน้ำร้อน
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ
ที่สำคัญของจังหวัด
กระบี่ 
3.ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว ทุกเพศ 
ทุกวัย ได้รับการ
อำนวยความสะดวก 
ปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะ 

-จังหวัดกระบี่ 

-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ  

- กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬา 

ฯลฯ 

หมายเหตุ  1. เปลี่ยนแปลงโครงการ  จาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  หน้าท่ี 137   ลำดับที่ 1    
              2. รายการที่เปลี่ยนแปลง :  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) , งบประมาณ 
   3. เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลง:  
                 1) สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงานตามหลักวิชาการช่างและงบประมาณ 
                 2) เพ่ือรองรับโครงการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
                 3) เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๓๖ 

 

 
 
 

 
บัญชีครุภัณฑ ์

 
 
 
 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๓๗ 

 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

 ข้อความเดิม  
1 อุตสาหกรรม

และโยธา 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์กีฬา 

 
รายการ:  เคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
 

ผลผลิต : จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 
จำนวน  9  ช ุดพร ้อมอ ุปกรณ์และติดต้ัง 
ประกอบด้วย  
1. เครื่องบริหารไหล่ ออกกำลังกายแขน (แบบ
ถ่าง-หุบ) เด่ียว จำนวน 1 ชุด 
2. เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า  จำนวน 1 ชุด 
3. เครื่องบริหารแขน ขา ( 2 ระบบ)  จำนวน 
1 ชุด 
4. เครื่องออกกำลังแขน และหน้าท้อง  จำนวน 
2 ชุด 
5. เครื่องบริหารข้อเข่า  จำนวน 2 ชุด 
6. เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก  จำนวน 1 
ชุด 
7. กระดานลื่นอุโมงค์รังผึ้ง  จำนวน 1 ชุด 
 

256,900 - - 
 
  

- 
 

 กองช่าง 

 
 

   
แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๓๘ 

 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

1 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
(ต่อ) 

 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. เครื ่องบริหารไหล่ ออกกำลังกายแขน 
(แบบถ่าง-หุบ) เด่ียว จำนวน 1 ชุด  
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ยาว 100 
ซม. สูง 170 ซม. 
- มีโครงสร้างเหล็กฐานเครื ่อง ใช ้เหล็กชุบ            
กัลป์วาไนซ์  โครงสร้างเหล็กตัวเครื่อง ใช้ท่อ
เหล็กกลมชุบกัลป์วาไนซ์   
-มีมือจับ เบาะน่ัง เป็นพลาสติก 
ฯลฯ 
 

2. เครื ่องออกกำลังกายข้อเข่า  จำนวน 1 
ชุด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซม. ยาว 110 
ซม. สูง 130 ซม. 
- มีโครงสร้างเหล็กฐานเครื่อง ใช้เหล็กชุบกัลป์
วาไนซ์  โครงสร้างเหล็กตัวเครื่อง ใช้ท่อเหล็ก
กลมชุบกัลป์วาไนซ์   
-มีม ือจ ับเป ็นเหล ็ก เท ้าป ั ่นจ ักรยานเป็น
อลูมิเนียม  เบาะน่ัง เป็นพลาสติก 
ฯลฯ 
 
 
 
 

     กองช่าง 

 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๓๙ 

 

 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

1 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
(ต่อ) 

 

3. เคร่ืองบริหารแขน ขา ( 2 ระบบ)  จำนวน 
1 ชุด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ยาว 100 
ซม. สูง 150 ซม. 
- มีโครงสร้างเหล็กฐานเครื่อง ใช้เหล็กชุบกัลป์
วาไนซ์     และโครงสร้างเหล็กตัวเครื ่อง ใช้
เหล็กกัลป์วาไนซ์      
-มีมือจับ และเบาะนั ่ง เป็นพลาสติก  เท้า
เหยียบเป็นเป็นอลูมิเนียม  
ฯลฯ 
4. เคร ื ่องออกกำล ังแขน และหน้าท ้อง  
จำนวน 2 ชุด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ยาว 110 
ซม. สูง 90 ซม. 
- มีโครงสร้างเหล็กฐานเครื่อง ใช้ท่อเหล็กกลม
ชุบกัลป์วาไนซ์  โครงสร้างเหล็กตัวเครื่อง ใช้
ท่อเหล็กกลมชุบกัลป์วาไนซ์   
-มีมือจับ และเบาะน่ัง เป็นพลาสติก  
เท้าเหยียบเป็นอลูมิเนียม   
ฯลฯ 
 
 
 
 

     กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๔๐ 

 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

1 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
(ต่อ) 

 

5. เคร่ืองบริหารข้อเข่า  จำนวน 2 ชุด 
- ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ยาว 
100 ซม. สูง 90 ซม. 
- มีโครงสร้างเหล็กฐานเครื่อง ใช้ท่อเหล็กกลม
ชุบกัลป์วาไนซ์  โครงสร้างเหล็กตัวเครื่อง ใช้
ท่อเหล็กกลมชุบกัลป์วาไนซ์   
-มีมือจับ และเบาะนั่ง เป็นพลาสติก  เท้าปั่น
เป็นอลูมิเนียม  
ฯลฯ 
6. เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก  จำนวน 
1 ชุด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ยาว 110 
ซม. สูง 150 ซม. 
- มีโครงสร้างเหล็กฐานเครื่อง ใช้ท่อเหล็กกลม
ชุบกัลป์วาไนซ์  โครงสร้างเหล็กตัวเครื่อง ใช้
ท่อเหล็กกลมชุบกัลป์วาไนซ์   
-มีมือจับ เป็นพลาสติก  
เท้าเหยียบเป็นอลูมิเนียม   
ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

      กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๔๑ 

 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

1 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
(ต่อ) 

 

7. กระดานลื่นอุโมงค์รังผึ้ง  จำนวน 1 ชุด 
- ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ยาว 
260 ซม. สูง 130 ซม. 
- อุโมงค์ผลิตด้วยพลาสติกโพลีเอธีลีน ด้านข้าง
อุโมงค์ ฉลุช่องหกเหลี่ยม ภายในอุโมงค์มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
- กระดานลื่นผลิตจากพลาสติก 
- ขาตั ้งพร้อมบันไดผลิตจากเหล็กพ่นสีฝุ่น
ป้องกันสนิม  
ฯลฯ 
(ต้ังตามราคาท้องถ่ิน) 
(เป็นครภัณฑ์จากโครงการก่อสร้างลาน คสล. 
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ออกกำลังกาย)  
 
สถานที่ติดต้ัง : ติดต้ังบน ลานคสล.  ถนน
เทศบาล 5 ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเหนือคลอง 
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี ่
(พิกัด N 8.071653 E 98.999967 
 
 
 
 
 
 
 

      กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๔๒ 

 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

 ข้อความใหม่  
1 อุตสาหกรรม

และโยธา 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์กีฬา 

 
รายการ:  เคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง
พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 
 
ผลผลิต: 
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อม
อุปกรณ์และติดต้ัง จำนวน 9 ชุดประกอบด้วย 
1. เครื่องบริหารไหล่ ออกกำลังกายแขน (แบบ
ถ่าง-หุบ) เด่ียว จำนวน 1 ชุด 
2. เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า  จำนวน 1 ชุด 
3. เครื่องบริหารแขน ขา  
( 2 ระบบ)  จำนวน 1 ชุด 
4. เครื่องออกกำลังแขน และหน้าท้อง  
จำนวน   1   ชุด 
5. เครื่องบริหารข้อเข่า  จำนวน   1   ชุด 
6. เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก  จำนวน 
1 ชุด 
7. เคร่ืองบริหารขอ้เข่า(แบบแกว่งขา ขึ้น-
ลง) จำนวน 1 ชุด 
8. เคร่ืองซิทฮัพหน้าท้อง จำนวน 1 ชุด  
9. กระดานลื่นอุโมงค์รงัผึง้  จำนวน 1 ชุด 
 
 
 

260,000 - - 
 
  

- 
 

 กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๔๓ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

1 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
(ต่อ) 

 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. เครื ่องบริหารไหล่ ออกกำลังกายแขน 
(แบบถ่าง-หุบ) เด่ียว จำนวน 1 ชุด  
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ยาว 100 
ซม. สูง 170 ซม. 
- มีโครงสร้างเหล็กฐานเครื่อง ใช้เหล็กชุบกัลป์
วาไนซ์  โครงสร้างเหล็กตัวเครื่อง ใช้ท่อเหล็ก
กลมชุบกัลป์วาไนซ์   
-มีมือจับ เบาะน่ัง เป็นพลาสติก 
ฯลฯ 
 

2. เครื ่องออกกำลังกายข้อเข่า  จำนวน 1 
ชุด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซม. ยาว 110 
ซม. สูง 130 ซม. 
- มีโครงสร้างเหล็กฐานเครื่อง ใช้เหล็กชุบกัลป์
วาไนซ์  โครงสร้างเหล็กตัวเครื่อง ใช้ท่อเหล็ก
กลมชุบกัลป์วาไนซ์   
-มีม ือจ ับเป ็นเหล ็ก เท ้าป ั ่นจ ักรยานเป็น
อลูมิเนียม  เบาะน่ัง เป็นพลาสติก 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

     กองช่าง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

1 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
(ต่อ) 

 

3. เคร่ืองบริหารแขน ขา ( 2 ระบบ)  จำนวน 
1 ชุด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ยาว 100 
ซม. สูง 150 ซม. 
- มีโครงสร้างเหล็กฐานเครื่อง ใช้เหล็กชุบกัลป์
วาไนซ์     และโครงสร้างเหล็กตัวเครื ่อง ใช้
เหล็กกัลป์วาไนซ์      
-มีมือจับ และเบาะนั ่ง เป็นพลาสติก  เท้า
เหยียบเป็นเป็นอลูมิเนียม  
ฯลฯ 
4. เคร ื ่องออกกำล ังแขน และหน้าท ้อง  
จำนวน  1 ชุด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ยาว 110 
ซม. สูง 90 ซม. 
- มีโครงสร้างเหล็กฐานเครื่อง ใช้ท่อเหล็กกลม
ชุบกัลป์วาไนซ์  โครงสร้างเหล็กตัวเครื่อง ใช้
ท่อเหล็กกลมชุบกัลป์วาไนซ์   
-มีมือจับ และเบาะน่ัง เป็นพลาสติก  
เท้าเหยียบเป็นอลูมิเนียม   
ฯลฯ 
 
 
 
 
 

     กองช่าง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

1 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
(ต่อ) 

 

5. เคร่ืองบริหารข้อเข่า  จำนวน  1  ชุด 
- ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ยาว 
100 ซม. สูง 90 ซม. 
- มีโครงสร้างเหล็กฐานเครื่อง ใช้ท่อเหล็กกลม
ชุบกัลป์วาไนซ์  โครงสร้างเหล็กตัวเครื่อง ใช้
ท่อเหล็กกลมชุบกัลป์วาไนซ์   
-มีมือจับ และเบาะนั่ง เป็นพลาสติก  เท้าปั่น
เปน็อลูมิเนียม  
ฯลฯ 
6. เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก  จำนวน 
1 ชุด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ยาว 110 
ซม. สูง 150 ซม. 
- มีโครงสร้างเหล็กฐานเครื่อง ใช้ท่อเหล็กกลม
ชุบกัลป์วาไนซ์  โครงสร้างเหล็กตัวเครื่อง ใช้
ท่อเหล็กกลมชุบกัลป์วาไนซ์   
-มีมือจับ เป็นพลาสติก  
เท้าเหยียบเป็นอลูมิเนียม   
ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

      กองช่าง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

1 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
(ต่อ) 

 

7.เครื่องบริหารข้อเข่า (แบบแกว่งขา ขึ้น-
ลง) จำนวน 1 ชุด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 80x100x90 ซม.  
- โครงสร้างเหล็กใช้เหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 
ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2.5 น้ิว 
- โครงสร้างรอง ใช้เหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 
ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
- มีมือจับขึ้นรูปด้วยพลาสติก เบาะนั่ง เบาะ
พิง 
- ใช้สีเครือบเงาเหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง 
ฯลฯ 
 
8. เคร่ืองซิทฮัพหน้าท้อง จำนวน 1 ชุด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 90x110x60 ซม.  
- โครงสร้างเหล็กฐานเคร่ือง ใช้เหล็กชุบกัลป์
วาไนซ์ ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2.5 น้ิว 
- โครงสร้างเหล็กตัวเครื่อง ใช้เหล็กชุบกัลป์
วาไนซ์ ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
- มีเบาะสำหรับซิทฮัพขึ้นรูปด้วยพลาสติก  
- ใช้สีเครือบเงาเหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 

      กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลีย่นแปลง คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                      ๔๗ 

 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

1 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
(ต่อ) 

 

9. กระดานลื่นอุโมงค์รังผึ้ง  จำนวน 1 ชุด 
- ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ยาว 
260 ซม. สูง 130 ซม. 
- อุโมงค์ผลิตด้วยพลาสติกโพลีเอธีลีน ด้านข้าง
อุโมงค์ ฉลุช่องหกเหลี่ยม ภายในอุโมงค์มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
- กระดานลื่นผลิตจากพลาสติก 
- ขาตั ้งพร้อมบันไดผลิตจากเหล็กพ่นสีฝุ่น
ป้องกันสนิม  
ฯลฯ 
(ต้ังตามราคาท้องถ่ิน) 
 
สถานที่ติดต้ัง : ติดต้ังบน ลานคสล.  ถนน
เทศบาล 5 ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเหนือคลอง 
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี ่
(พิกัด N 8.071653 E 98.999967) 
 
 
 

      กองช่าง 

หมายเหตุ  1. เปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์   จาก แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565  หน้าท่ี  27 – 31   ลำดับที่ 2    
              2. รายการที่เปลี่ยนแปลง  : งบประมาณ และ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
   3. เหตุผลและความจำเป็นที่เปลี่ยนแปลง:  เน่ืองจากตรวจพบว่า โครงการก่อสร้างลานคสล.พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง มีมูลค่าครุภัณฑ์สูงกว่า มูลค่างานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวจึงมิใช่งาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามนิยามในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 มาตรา 4  ซึ่งการได้มาของพัสดุสำหรับงานก่อสร้างและสินค้าย่อมแตกกต่างกัน งานก่อสร้างได้มาโดยการจ้าง 
แต่สินค้าได้มาโดยการซื้อ เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงประสงค์ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายดังกล่าว จึงแยกการจัดซื้อจัดจ้างออกจากกัน  โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลง โครงการดังกล่าว แบ่ง เป็น 2  
โครงการ โดย งานก่อสร้าง ต้ังเป็นโครงการ ก่อสร้างลานคสล.บริเวณสนามเด็กเล่นข้างร้านขนมจีนโกจ้อย และงานครุภัณฑ์  ต้ังเป็น ครุภัณฑ์  รายการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง                 
เพื่อให้มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสม สภาพพื้นที่ที่ก่อสร้าง และเหมาะสม ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้ใช้บริการ ในทุกช่วงวั ย มากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการ เปลี่ยนแปลง รายการที่  4 และ 5  โดยลด
ปริมาณ จาก 2 ชุด เป็น 1 ชุด และเพ่ิมเติมรายการที่ 7-8  
 


