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 ส่วนที่ 1 
 

1. เหตุผลและความจำเป็น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังที่  2/2565   
 ตามท่ี  เทศบาลตำบลเหนือคลอง  ซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  2  ฉบับ  ได้แก่ 

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

17 พฤษภาคม 2565 
โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  แล้วนั้น       

บัดนี้ เทศบาล มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม โครงการ  ครุภัณฑ์ ของสำนักและกองต่างๆ ตามบันทึก
ข้อความท่ีกองเสนอมา รวมท้ังส้ิน จำนวน   50   โครงการ  ท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นโครงการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ี และเพื่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้  โดยโครงการ หรือครุภัณฑ์ ดังกล่าวยังไม่ได้มีการบรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) รวมถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 แต่อย่างใด จึงมีความ
จำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 
2/2565  รายละเอียดของโครงการและเหตุผลความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการมีดังนี้ 

 
 

โครงการ/ครุภัณฑ ์ งบประมาณ (บาท) 
กองสาธารณสุข  2  โครงการ 600,000 
1.โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแสม  200,000 
2.ครุภัณฑ์รายการ รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก (เบนซิน) 400,000  
  
กองการศึกษา  4  โครงการ 222,000 
1.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  100,000  
2.โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้แก่เยาวชน  70,000  
3.ครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล 22,000 
4.ครุภณัฑ์รายการ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล   30,000 
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โครงการ/ครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) 
สำนกัปลัดเทศบาล   15  โครงการ 23,118,500 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบล 
เหนือคลอง 

 50,000 

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  50,000 
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 10,000 

4.โครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และงานวันสำคัญของชาติ   150,000 
5.โครงการมหกรรมส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นเหนือคลอง    300,000 
6.โครงการจัดหาท่ีดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ    22,000,000 
7.ครุภัณฑ์รายการ จอแสดงภาพ   2,800 
8.ครุภณัฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 34,000 
9.ครุภัณฑ์รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า 10,000 
10.ครุภัณฑ์รายการ เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์    150,000 
11.ครุภัณฑ์รายการ เครื่องบันทึกเสียง    6,000 
12.ครุภัณฑ์รายการ รถจักรยานยนต์ 43,500 
13.ครุภัณฑ์รายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 46,000 
14.ครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์รายการ เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง 72,200 
15.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถยนต์เคล่ือนท่ีเร็วกู้ภัย ) 194,000 
กองคลัง   2  โครงการ 22,012,500 
1.โครงการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจัดหาท่ีดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ    22,000,000 
2.ครุภัณฑ์รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า 12,500 
  
กองช่าง  27  โครงการ 101,677,300 
1.โครงการตีเส้นจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง   (MOC) 1,067,000 
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูตลาดใน     200,000 
3.โครงการรื้อฟุตบาทพร้อมขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 5 (บริเวณหน้าร้านขนมจีน 
โกจอ้ย) 

350,000 

4.โครงการรื้อฟุตบาทพร้อมขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 2 (บริเวณหน้าสำนักงาน
เทศบาลฯ) 

900,000 

5.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเพชรเกษม ซอย 10     680,000 
6.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเหนือคลอง - แหลมกรวด ซอย 2   850,000 
7.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดเทศบาลตำบลเหนือคลอง   850,000 
8.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม 300,000 
9.โครงการก่อสร้างป้ายพร้อมปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง 500,000 
10.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง    250,000 
11.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง 600,000 
12.โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 
 

500,000 
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โครงการ/ครุภัณฑ ์ งบประมาณ (บาท) 
13.โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง บริเวณหมู่บ้านภูเงิน 300,000 
14.โครงการจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงศาลาเทวดาน้ำร้อน    100,000 
15.โครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อขดุลอก 
แหล่งน้ำ     

100,000 

16.โครงการก่อสร้างเข่ือนปอ้งกันตล่ิงห้วยสาธารณะ (คลองหินล่ืน) 55,000,000 
17.โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าไฮเมส (High Mast) บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม 
(ต้ังแต่โค้งน้ำเขียว – ถึงพรุโต๊ะเพ็ง) 

12,000,000 

18.โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเท่ียว บ้านท่ากรวด 15,000,000 
19.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นท่ีชุมชนเหนือคลอง    12,000,000 
20.โคมไฟถนน LED พร้อมเหล็กยึด ถนนเพชรเกษม ซอย 12 60,000 
21.ครุภัณฑ์รายการ แท่นตัดไฟเบอร ์ 3,700 
22.ครุภัณฑ์รายการ เครื่องเช่ือมไฟฟ้า 11,000 
23.ครุภัณฑ์รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า 10,000 
24.ครุภัณฑ์รายการ เครื่องตบดิน 21,000 
25.ครุภัณฑ์รายการ เครื่องปัน่ไฟ 19,000 
26.ครุภัณฑ์รายการ  สว่านโรตารี่ 3,500 
27.ครุภัณฑ์รายการ  สว่านกระแทก 2,100 

โครงการและครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น  จำนวน    50    โครงการ 147,630,300 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ของการเพิม่เติมโครงการ และครภุัณฑ ์

เพื่อบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแสม 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนท่ากรวด ได้แจ้งมายังเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากลิงแสม มาบุกรุกทำลายทรัพย์สินในครัวเรือน ทางเทศบาลตำบลเหนือคลองได้ลง
สำรวจพื้นท่ีพบว่า ประชาชนได้ปลูกบ้านเรือนติดกับป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์จึงมีลิงแสมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 
ปัจจุบันจำนวนลิงแสมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จนไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลทำให้แหล่งอาหารและพื้นท่ีหากินไม่
เพียงพอ จนขาดความสมดุลทางธรรมชาติ เป็นเหตุให้ลิงแสมต้องออกจากป่าเพื่อหาอาหาร และรุกเข้ามายัง
บ้านเรือนของชาวบ้าน จนก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น บุกรุกเข้าไปรื้อค้นทำลายทรัพย์สิน คุ้ยเขี่ยถังขยะ 
ห้อยโหนสายไฟฟ้า รบกวนการประกอบอาชีพแปรรูปอาหารทะเลของประชาชนในพื้นท่ี อีกท้ังยังเป็นพาหะนำโรค
มาสู่คน เช่นโรคฝีดาษลิง โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น เทศบาลตำบลเหนือคลอง โดยการนำของรองนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้เดินทางไปติดต่อประสานงาน
กับหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ทุ่งทะเล ตำบล  เกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อหาแนวทางการควบคุม
ประชากรลิงแสม ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 โดยทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทุ่งทะเลยินดีจะดำเนินการควบคุม
ประชากรลิงแสม ร่วมกับเทศบาลตำบลเหนือคลอง โดยทางเทศบาลตำบลเหนือคลองจะสนับสนุนงบประมาณ 
ค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะและน้ำมันเช้ือเพลิง) ให้แก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จึงได้เสนอโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแสม 
ขึ้น  

 
2.ครุภัณฑ์รายการ รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก (เบนซิน) 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก (เบนซิน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,400 ซีซี จำนวน 1 คัน  
เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ี ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ในงานรักษาความสะอาด 
งานป้องกันและควบคุมโรค งานพัฒนาขุดลอกคูคลองในพื้นท่ี งานสุขาภิบาลอาหาร งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลเหนือคลอง เช่น การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ตรวจงานการเก็บขยะในพื้นท่ี ตรวจ
งานการกวาดขยะ ตรวจงานการตัดหญ้า รวมถึงการส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

*************** 
 
 
 
 
 



   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                                            ๕ 

กองการศึกษา 
1.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันท่ี 28 มีนาคม พุทธศักราช 2530 ทรงตรัสไว้ว่า “ในหลักการการกีฬาเป็นส่ิงท่ี
มีจุดประสงค์พื้นฐานท่ีจะส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถท่ีจะแสดงฝีมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคีและ
เพื่อให้คุณภาพของมนุษย์ท่ีดีขึน้มาเวลานี้การกีฬาก็นับว่ามีความสำคัญในทางอื่น คือในทางสังคมทำให้ประเทศชาติ
ได้หันมาปฏิบัติส่ิงท่ีมีประโยชน์มีสุขภาพของร่างกาย และของจิตใจทำให้สามารถท่ีจะอยู่เป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขท้ัง
เป็นส่ิงก่อให้เกิดความเจริญของบ้านเมือง และโยเฉพาะในการกีฬาระหว่างประเทศก็ได้เพิ่มความสำคัญกับมนุษย์อื่น 
ซึ่งอยู่ในประเทศอื่นฉะนั้นกีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคน และชีวิตของบ้านเมืองถ้าปฏิบัติกีฬา
ด้วยความเรียบร้อยด้วยสุภาพก็ทำให้มีช่ือเสียงเหมือนกัน และจะส่งเสริมความสามัคคีในประเทศชาติ 

 การกีฬา จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังในด้านคุณภาพ และ
พลานามัยและด้านจิตใจเป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ีทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพกีฬาถูกนำไปใช้
เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน จึงนับเป็นกิจกรรมสำคัญในการสนับสนุนให้เยาวชน 
และประชาชนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียง และห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ในประเทศท่ีพัฒนา
แล้วทั่วโลกจะอาศัยกระบวนการกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนตลอดจนการสร้างจิตสำนึก
ในการดำรงชีวิตท่ีมีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีเคารพในสิทธิของตนเอง และผู้อื่นและเป็น
รากฐานท่ีดีของสังคมองค์กรของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา 
การออกกำลังกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนของประเทศตน 

 เทศบาลตำบลเหนือคลอง ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ขึน้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลองได้เห็น
ถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพท่ีดี อีกท้ังสนับสนุนให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์หันมาสนใจ การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย หางไกลยาเสพติดรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี  

 
2.โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้แก่เยาวชน  

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังปจัจุบันมีการพัฒนา
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการ
ดำเนินกิจกรรมต่อส่วนรวมอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ หากนำองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
มาร่วมบูรณาการ อีกท้ังประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น งบประมาณ และ
สนามกีฬาในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม และทักษะกีฬาต่าง ๆ การกีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ท้ังในด้านสุขภาพ พลานามัยและด้านจิตใจ  เป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ีทำให้ประชาชนสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกีฬาจึงถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วท่ัวโลกจะอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม  สร้างเครือข่ายชุมชนตลอดจน
การสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตท่ีมีคุณธรรม มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เคารพในสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น เป็นรากฐานท่ีดีของสังคม องค์กรของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศสนับสนุนให้มีการใช้
กีฬา การออกกำลังกายและนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศของตน  

 เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้แก่เยาวชนขึ้น   โดย
มุ่งเน้นให้เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลองได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและการออก
กำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพท่ีดีกันถ้วนหน้า รู้รัก สามัคคี  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความกลมเกลียวในหมู่คณะ
และพัฒนาการกีฬาให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
 



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

1.ครุภัณฑ์ รายการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล 
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก บุคลากรในกองการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งมี

หน้าท่ีหลักในการ ควบคุมดูแลด้านการศึกษา เช่น การคำนวณและการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน การยืนยันข้อมูล
ต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศทางการศึกษา งานเอกสารต่าง ๆ  ของกองการศึกษา และเพื่อใช้สำหรับการจัดงาน จัด
กิจกรรม หรือจัดโครงการนอกสถานท่ี  จึงมีความจำเป็นในจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน  
1  เครื่อง 

 
2.ครุภัณฑ์ รายการ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล   

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก  กองการศึกษามีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ โครงการแขง่ขนักีฬา
ประเภทต่าง ๆ ฯลฯ แต่ยังขาดอุปกรณ์ในการบันทึกภาพกิจกรรม เพื่อท่ีนำมารายงานผล กองการศึกษา จึงมีความ
จำเป็นในจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน  1  เครื่อง 
 

*************** 
สำนักปลัดเทศบาล 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเหนอืคลอง 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
มาตรา 20 ให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นท่ี มีหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน 
โดยผู้บริหารท้องถิ่นรับผิดชอบในฐานะ ผู้อำนวยการท้องถิ่น โดยในการปฏิบัติหน้าท่ีมีอำนาจ ส่ังการ ควบคุมและ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร มาตรา 41 ให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นท่ี
รับผิดชอบ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 
ข้อ 20(1) ข้อ 22 และข้อ 23 กำหนดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ หรือการ
ติดต่อประสานงาน อาจยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง การสัญจรไปมาของผู้คน ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวัน 
ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น เพราะอาจจะเกิดสถานการณ์หรือสาธารณภัยต่างๆได้ ประกอบกับมีระเบียบใหม่ ท่ี
สมาชิก   อปพร. ควรศึกษาและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีการทบทวนบทบาทหน้าท่ี และเพิ่มเติม
ความรู้ ซึ่งการอบรมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเหนือคลองขึ้น                                          
 
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก เทศบาลตำบลเหนือคลองมีอำนาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ี และการบำรุงทางบก  และ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 146 
กำหนดให้เงินค่าปรับท่ีได้รับในท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด ให้แบ่งให้เทศบาล  เพื่อใช้ในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับจราจรในอัตรา ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับ  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808.2/13892 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การต้ังงบประมาณ และการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ โดยให้เทศบาล นำเงินค่าปรับจราจรท่ีได้รับ
ตามกฎหมายเข้าเป็นรายได้ของเทศบาล  และต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ในงบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี 

 



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

เส้นจราจร สัญญาณไฟจราจร สามเหล่ียมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เส้ือจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ลักษณะพื้นท่ีภายใน
เขตเทศบาล มีถนน ตรอก ซอยหลายแห่ง ท่ีประชาชนในพื้นท่ีใช้เป็นเส้นทางสัญจร ถนนบางเส้นยังมีความแคบ การ
สัญจรไปมาค่อนข้างลำบาก  และเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง จากการประชาคมชาวบ้าน ประสงค์ให้เทศบาล 
ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการ ติดต้ังยางชะลอความเร็วรถ การตีเส้นจราจร การติดต้ังกระจกโค้ง  เพื่อป้องกันการ
เกดิอุบติัเหตุทางถนนท่ีเกิดข้ึน เทศบาลจึง ได้จัดทำ รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ขึน้ 

 
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหนือคลอง  ได้
ดำเนินการขอเข้าร่วมโครงการสนองพระราชดำริฯตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ต้ังแต่ปี 2564   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
การทำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  มีประโยชน์และเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล                 
เหนือคลอง ให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับ
ประชาชนเทศบาลตำบลเหนือคลองอย่างยั่งยืนต่อไป   

ดังนั้น  เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เทศบาลตำบล                  
เหนือคลอง จึงได้จัดทำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขึ้น โดยได้ดำเนินการปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  และสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ  
และเกิดประโยชน์แก่เทศบาลตำบลเหนือคลองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 
4.โครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และงานวันสำคัญของชาติ  

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก การจัดกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีวันสำคัญ  เป็นการจัด
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยในด้านต่างๆ  การจัดงานพระราชพิธีคือ
งานท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯกำหนดเป็นประจำตามราชประเพณีท่ีสืบทอดมาแต่โบราณ หรือ
งานพระราชพิธีท่ีทรงดำริ มีพระราชประสงค์ให้จัดทำขึ้น พระราชพิธีเป็นงานหลวงสำหรับพระมหากษัตริย์ เช่น  
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม เป็นต้น  สำหรับรัฐพิธี คืองานท่ี
รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธี  มีหมายกำหนดการท่ีกำหนดไว้เป็นประจำ เช่น                     
วันปิยมหาราช เป็นต้น   งานพิธี คือ งานท่ีผู้ใดก็ตามสามารถจัดขึ้นตามลัทธิ แบบอย่างธรรมเนียมประเพณี การ
ปฏิบัติของแต่ละสังคมหรือท้องถิ่น อย่างไรก็ตามอาจมีพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์ หรือรัฐบาล แต่ไม่ได้กำหนด
เป็นพระราชพิธีหรือรัฐพิธี เช่น การรับรองพระราชอาคันตุคะ พิธีรับรองผู้นำหรือประมุขต่างประเทศท่ีมาเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เป็นต้น  และวันสำคัญของชาติ คือวันท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีสำคัญๆในอดตี และเพื่อระลึก
ถึงความสำคัญของวันนั้นๆ รัฐ ชุมชน หรือหน่วยงานจัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อให้ประชาชนหรือสังคม
ได้ตระหนักและลำลึกเหตุการณ์สำคัญในวันนั้น ด้วยความภาคภูมิใจและยึดมั่นในความดีงานท่ีได้ปฏิบัติเป็นแนวทาง
สืบต่อกันมา เช่นวันสำคัญของบุคคล วันสำคัญของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและเป็นการแสดง
ความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และวันสำคัญนั้นๆ 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง  จึงได้จัดทำโครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และงานวันสำคัญของชาติ ขึ้น 
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5.โครงการมหกรรมส่งเสริมอาหารพื้นถ่ินเหนือคลอง   
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก วิถีชีวิตของชาวเหนือคลอง เป็นการผสมผสานของสามวัฒนธรรม คือ 

ไทยพุทธ ไทยจีน และไทยมุสลิมอย่างกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์  โดยเฉพาะอาหารการกินมีความโดดเด่นและมีความ
หลากหลาย  ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีหลายครัวเรือนยึดเป็นอาชีพหลักในการสร้างรายได้  แต่มีอาหารบางชนิดกำลังสูญ
หายเนื่องจากไร้คนสืบทอดและมีปัญหาทางการตลาด  เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน สร้าง
รายได้ในชุมชน และส่งเสริมการท่องเท่ียว เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงอาศัย พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16(8)(11)  และพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา50(8)(9) สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลอง ยุทธศาสตร์ท่ี7 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  จึงจัดทำโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาหารพื้นถิน่เหนือคลอง” ขึ้น 
   
6.โครงการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ   

เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจาก เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีหน้าท่ีในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  สภาพท่ัวไป ในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง ยังไม่มีสวนสาธารณะ ไว้อำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อการสันทนาการ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาหรือให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไป 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ของประชาชนโดยท่ัวไป  ประกอบกับ คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลเหนือคลอง ซึ่งมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล มุ่งมั่น ต้องการให้เขตพื้นท่ีเทศบาล มีสถานท่ีขนาดใหญ่ สำหรับ
ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น และสถานท่ีออกกำลังกาย เพื่อให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน และเยาวชน หรือใช้สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 
จึงได้จัดทำโครงการจัดหาท่ีดิน เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ ขึ้น โดยจัดหาท่ีดินขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่    
  
7.ครุภัณฑ์ รายการ จอแสดงภาพ  

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก ด้วย งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล มีรายการ จอแสดงภาพ หมายเลข
ครุภัณฑ์ ท่ี 416-53-0041 ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในสภาพชำรุด และเส่ือมสภาพ มีอายุการใช้งานนาน  12  
ปี   จึงความจำเป็นต้องจัดซื้อ จอแสดงภาพ  จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิมท่ีชำรุดท่ีมีอายุการใช้งานงาน
เกิน 5 ปี และเพื่อให้บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
8. ครุภัณฑ์ รายการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก สำนักปลัดเทศบาล มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง  โดยเพื่อทดแทนของเดิมจำนวน 1 เครื่องใน งานทะเบียนและบัตร  ซึ่งมี เครื่อง
คอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์ ท่ี 416-59-0065  ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในสภาพชำรุด และเส่ือมสภาพ มี
อายุการใช้งานนาน  6  ปี   ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งไม่เกิดความคุ้มค่า  และเพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ให้แก่บุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท่ีเพิ่งยา้ยมาดำรงตำแหน่ง จำนวน 
1 เครื่อง เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
9.ครุภัณฑ์ รายการ เคร่ืองสำรองไฟฟ้า 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก สำนักปลัดเทศบาล มีเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2  เครื่อง ได้แก่ 
เครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ท่ี 416-63-0115  ,416-63-0117  ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน มีอายุการใช้
งานนาน  2  ปี   อยู่ในสภาพชำรุด ไม่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ จึงความจำเป็นต้องจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า  จำนวน 
2 เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิม และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้สำรองไฟฟ้า
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์งานสำนักงาน ท่ีจะจัดซื้อใหม่  รวมจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังส้ิน จำนวน 4  เครื่อง  
เพื่อใหบุ้คลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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10.ครุภัณฑ์ รายการ เคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 

เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจาก งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมต่างๆของเทศบาล ปัจจุบัน เครื่องเสียงท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และ มีอายุการใช้
งานท่ียาวนาน  และมีการเส่ือมสภาพลง ทำให้คุณภาพเสียงท่ีออกมาไม่ได้คุณภาพ  จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการจัดงาน โครงการ กิจกรรม หรือการจัดประชุมต่างๆ ท้ัง
ในอาคารและนอกสถานท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    
11.ครุภัณฑ์ รายการ เคร่ืองบันทึกเสียง   

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก  สำนักปลัดเทศบาล มีการจัดประชุมภายในองค์กรและการประชุม
ระหว่างหน่วยงานอยู่เป็นประจำ ท้ัง ภายในอาคารและนอกสถานท่ี  ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวมีความจำเป็นต้อง
บันทึกเสียงการประชุมเพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุม สำนักปลัดเทศบาล จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่อง
บันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้สำหรับบันทึกเสียงการประชุม ท่ีสามารถพกพาได้ และใช้ประโยชน์ได้ ท้ังการ
ประชุมภายในอาคารและนอกสถานท่ี เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการจดบันทึก และยังได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน  มีคุณภาพ
เสียงท่ีคมชัด มีขนาดเก็บความจำในการเก็บไฟล์เสียงได้มาก  สามารถเคล่ือนย้ายไฟล์เสียงไปยังคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
สะดวก   
  
12.ครุภัณฑ์ รายการ รถจักรยานยนต์ 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก  สำนักปลัดเทศบาล  มีรถจักรยานยนต์ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  อยู่ใน
สภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี  และปัจจุบันสำนักปลัดเทศบาลได้
ดำเนินการแจ้งแทงจำหน่ายรถคันดังกล่าวต่องานพัสดุ กองคลังแล้ว   ในการนี้ สำนักปลัด จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี  จำนวน  1  คัน  เพื่อทดแทนของเดิม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ นอก
สถานท่ี เช่น  การรับ-ส่งเอกสาร  การประสานงานต่างๆระหว่างหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง  การปฏิบัติงานด้านทะเบียน
และบัตร  และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เกิดความคล่องตัว  สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน   
 
13.ครุภัณฑ์ รายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก สำนักปลัดเทศบาล  มีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ  โทรทัศน์  
จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่  หมายเลขครุภัณฑ์ 483-62-0012 , 483-62-0013  ซึ่งติดต้ังท่ีห้องควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีอายุการใช้งาน นานกว่า  3   ปี  ได้เส่ือมสภาพ และชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
สำนักปลัดเทศบาล จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV  ขนาด   55 นิ้ว  
จำนวน  2  เครื่อง  เพื่อทดแทนของเดิมและให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง  
 
14.ครุภัณฑ์ รายการ เคร่ืองสูบน้ำ แบบหอยโขง่ 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล มีความจำเป็น
จะจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง  จำนวน  2  เครื่อง สำหรับติดต้ังท่ี บริเวณ จุดรับน้ำสถานีดับเพลิง และจุดรับ
น้ำคลองหินล่ืนเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุภัยแล้ง หรือ เหตุน้ำท่วม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ำหรือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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15.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถยนต์เคลื่อนที่เร็วกู้ภัย ) 
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีภารกิจหลักในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเหนือคลอง และพื้นท่ีใกล้เคียงหากมีการร้องขอ ซึ่งการ
ออกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง    จำเป็นต้องใช้แสงสว่างในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบางพื้นแสงสว่างไม่มี  หรือมีน้อย 
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน  ทำให้การปฏิบัติล่าช้า และอาจเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้  ปัจจุบัน งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเหนือคลอง ใช้รถยนต์เคล่ือนท่ีเร็วกู้ภัย ในการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ระบบไฟสปอร์ตไลท์ ท่ีติดต้ังอยู่ด้านท้ายรถ   ขัดข้องและชำรุด ไม่สามารถ
ใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นต้องทำการซ่อมเปล่ียน ระบบไฟ ดังกล่าว เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการออกปฏิบัติ และ
ช่วยเหลือสาธารณภัย ทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว เจ้าหน้าท่ีได้รับความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ซึ่งรถยนต์เคล่ือนท่ี
เร็วกู้ภัย เป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดบริการสาธารณะ การซ่อมเปล่ียนระบบไฟดังกล่าวจึงต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

*************** 
 

กองคลัง 
1.โครงการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ    
          เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากเทศบาลตำบลเหนือคลอง ได้ จัดทำโครงการจัดซื้อท่ีดิน เพื่อก่อสร้าง
สวนสาธารณะ ขึ้น โดยจัดหาท่ีดินขนาดเนื้อท่ีไม่น้อยกว่า 10ไร่   สำหรับก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ 
สนามเด็กเล่น และสถานท่ีออกกำลังกาย เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และเยาวชน หรือใช้สำหรบัประกอบ
กิจกรรมต่างๆท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของเทศบาล ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าวเกินศักยภาพ ของ สถานะ
การเงินการคลังของเทศบาล  กองคลัง จึงได้จัดทำโครงการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจัดหาท่ีดินเพื่อก่อสร้าง
สวนสาธารณะ  ขึน้  
 
2.ครุภัณฑ์ รายการ  เคร่ืองสำรองไฟฟ้า 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก กองคลังมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่อง 
โดยเพื่อทดแทนของเดิมท่ีเกิดการชำรุด และเส่ือมสภาพลง 1 เครื่อง และ เพื่อจัดหาให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ท่ียัง
ไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าไว้รองรับการปฏิบัติงานจำนวน  4 เครื่อง  
 

*************** 
กองช่าง 
1.โครงการตีเส้นจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง   
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก เทศบาลตำบลเหนือคลอง เป็นเทศบาล ท่ียกระดับฐานะจากสุขาภิบาล
เป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 
ในอดีตท่ีผ่านมาเทศบาลเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็ก การขยายตัวของชุมชนเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อเทียบกับ
ปัจจุบัน เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนอย่างรวดเร็ว ประชาชนอพยพเข้า
มาอยู่อาศัยสร้างถิ่นฐานในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้เกิดการพัฒนาด้านการค้า การจ้างงานและการ
บริการต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันถนนในเขตเทศบาลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้ของ
ประชาชนโดยท่ัวไป เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำ โครงการตีเส้นจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตำบล       
เหนือคลองขึ้น  โดยดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  เพื่อดำเนินการตีเส้น
จราจร ถนนสายต่างๆ  ภายในเขตเทศบาล รวม 26 สาย ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด 
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2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตู ตลาดใน     
 เหตุผลและความจำเป็น ตามท่ี จังหวัดกระบี่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                    
พ.ศ.2557 ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนตลาดเก่าเหนือคลอง และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ได้ส่งมอบทรัพย์สินงานโครงการ
ดังกล่าว ให้กับเทศบาลตำบลเหนือคลอง เพื่อดูแล เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นั้น ปัจจุบันกองช่างได้
สำรวจพบว่าซุ้มประตูท่ีมีติดต้ังอยู่ท่ีถนนเทศบาล 1 ของชุมชนตลาดใน ทางด้านแยกเขาพนม และ ทางเข้าบริเวณ
ถนนเพชรเกษม มีความชำรุดตามระยะเวลา จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาให้ทรัพย์สินคงสภาพเดิม ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรผ่านซุ้มประตู เนื่องจากกระเบื้องหลังคาแบบจีน หลุดร่วง  ดังนั้นเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตู ตลาดใน ขึ้น    โดยดำเนินการปรับปรุงและ
ซ่อมแซม ซุ้มประตูท้ังสองด้าน มีการรื้อและเปล่ียนหลังคาเป็นเมทัลซีท พร้อมทาสี และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลกำหนด  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมาบริเวณนั้น และเพื่อปรับปรุงทรัพย์สินของเทศบาลให้ใช้
การได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
3.โครงการร้ือฟุตบาทพร้อมขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 5 (บริเวณหน้าร้านขนมจีนโกจ้อย) 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก  ในเขตเทศบาลมี ร้านขนมจีนโกจ้อยเป็นร้านอาหารท่ีนักท่องเท่ียวท้ัง
ภายในจังหวัดกระบี่และระดับประเทศ  ให้ความนิยมและมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก  ส่งผลให้มีประชาชนและ
นักท่องเท่ียวสัญจรไปมา ถนนเทศบาล 5 เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ด้วยสภาพถนนท่ีคับแคบ ทำให้การจราจร
ติดขัด เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และประชาชนได้รับความเดือดร้อน เทศบาลได้
เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึง จัดทำโครงการรื้อฟุตบาทพร้อมขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 5 (บริเวณหน้าร้าน
ขนมจีนโกจ้อย) ขึ้น โดยดำเนินการรื้อฟุตบาล พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 112 
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.  ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด เพื่อให้การสัญจรของประชาชนและ
นักท่องเท่ียว มีความสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 
4.โครงการร้ือฟุตบาทพร้อมขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 2 (บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ) 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก ถนนเทศบาล 2 เป็นถนนเส้นหลักท่ีประชาชนและนักท่องเท่ียวใช้
สัญจรไปมาในการติดต่อ ศูนย์ราชการต่างๆ เช่น สำนักงานเทศบาล ฯ ท่ีทำการอำเภอเหนือคลอง เกษตรอำเภอ
เหนือคลอง สำนักงานสรรพากร เป็นต้น ปัจจุบัน ถนนสายดังกล่าวมีลักษณะแคบ การสัญจรไปมาไม่สะดวก
เท่าท่ีควร ประกอบกับ เทศบาลได้ดำเนินการ ขยายไหล่ทางถนนบางช่วงแล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และถนนมี
ความกว้าง ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากยิ่งขึ้น เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงได้จัดทำโครงการรื้อ
ฟุตบาทพร้อมขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 2 (บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ) ขึ้น  โดยดำเนินการ รื้อฟุตบาท 
พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.00 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 260 เมตร หรือพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ฯลฯ ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด 
 
5.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเพชรเกษม ซอย 10   
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก เทศบาลตำบลเหนือคลอง เป็นเทศบาล ท่ียกระดับฐานะจากสุขาภิบาล
เป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 
ในอดีตท่ีผ่านมาเทศบาลเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็ก การขยายตัวของชุมชนเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อเทียบกับ
ปัจจุบัน เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนอย่างรวดเร็ว ประชาชนอพยพเข้า
มาอยู่อาศัยสร้างถิ่นฐานในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้เกิดการพัฒนาด้านการค้า การจ้างงานและการ
บริการต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันถนนในเขตเทศบาลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้ของ
ประชาชนโดยท่ัวไป เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเพชรเกษม ซอย 
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10 ขึ้น  โดยดำเนินการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 170 เมตร ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด 
 
6.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเหนอืคลอง - แหลมกรวด ซอย 2   
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก เทศบาลตำบลเหนือคลอง เป็นเทศบาล ท่ียกระดับฐานะจากสุขาภิบาล
เป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 
ในอดีตท่ีผ่านมาเทศบาลเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็ก การขยายตัวของชุมชนเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อเทียบกับ
ปัจจุบัน เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนอย่างรวดเร็ว ประชาชนอพยพเข้า
มาอยู่อาศัยสร้างถิ่นฐานในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้เกิดการพัฒนาด้านการค้า การจ้างงานและการ
บริการต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันถนนในเขตเทศบาลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้ของ
ประชาชนโดยท่ัวไป เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเหนือคลอง - 
แหลมกรวด ซอย 2  โดยดำเนินการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 206 
เมตร ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด 
 
7.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ตลาดเทศบาลตำบลเหนอืคลอง   
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก ห้องน้ำสาธารณะตลาดเทศบาลตำบลเหนือคลอง ท่ีอยู่ในความดูแล มี
ประชาชนและนักท่องเท่ียวใช้บริการเพิ่มมากขึน้ และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ประกอบกับสภาพของห้องน้ำ มีการ
ชำรุด ทรุดโทรมและเส่ือมสภาพตามกาลเวลา เทศบาลจึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ห้องน้ำ เพื่อรองรับกับจำนวนของผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการขยายตัวของชุมชนท่ีเติบโต
อย่างรวดเร็ว อย่างเห็นได้ชัดทำให้เกิดการพัฒนาด้านการค้า การจ้างงานและการบริการต่าง ๆ เทศบาลตำบล            
เหนือคลอง จึงได้จัดทำโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดเทศบาลตำบลเหนือคลอง โดยรื้อและก่อสร้าง
อาคาร ขนาด 6 เมตร ยาว 9 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 39 ตร.ม. พร้อมติดต้ังสุขภัณฑ์และอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ท่ีเทศบาลกำหนด 
 
8.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม 
 เหตุผลและความจำเป็น ตามท่ีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 บัญญัติให้ เทศบาลมีอำนาจและหน้าท่ี ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดย การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ปัจจุบัน พื้นท่ี
เขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง มีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
คมนาคม และมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐาน และส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลให้มีการย้าย
ถิน่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นท่ี เพื่อความสะดวกในการเดินทางเป็นจำนวนมาก ความหนาแน่นของประชากร ส่งผลให้
พื้นท่ีสีเขียวตามธรรมชาติท่ีเคยมีมาในอดีตลดลง  เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น 
ภาวะโลกร้อนจึงเป็นปัญหาสำคัญ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็น
หนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์  แหล่ง
กรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะ
กลางถนนเพชรเกษม ขึ้น  โดยดำเนินการ ปลูกไม้ยืนต้น และไม้ดอก ไม้ประดับ  เช่น ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ฯลฯ 
จำนวน 115 ต้น ความยาวไม่น้อยกว่า 570 เมตร ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ
กลางถนนเพชรเกษม ให้สวยงาม และเป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์เมือง  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมของเมือง  ให้เป็น
เมืองสีเขียวที่ร่มรื่น น่าอยู่ มากยิ่งขึ้น 
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9.โครงการก่อสร้างป้ายพร้อมปรับปรุงร้ัวสำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง ได้เปิดให้บริการประชาชนเป็น
ประจำทุกวันในเวลาราชการ ซึ่งปัจจุบันบริเวณหน้าสำนักงานมีสภาพรั้วและป้าย ท่ี อยู่ในสภาพเกา่และทรุดโทรม มี
ป้ายช่ือสำนักงานท่ีติดต้ังภายในรั้ว ทำให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นป้ายช่ือสถานท่ีของผู้สัญจรไปมา  ส่งผลให้
ประชาชนท่ีเดินทางมาติดต่อธุรกรรมไม่ได้รับความสะดวก และเกิดความล่าช้า กองช่างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
ปัญหา จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลองขึ้น  เพื่ อ 
ประชาสัมพันธ์แสดงป้ายช่ือสำนักงานเทศบาลได้อย่างชัดเจน ประชาชนมีความสะดวกในการติดต่อราชการ มีการ
ปรับปรงุภูมิทัศน์และปรับปรุงรั้ว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้น 
 
10.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเหนอืคลอง   
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก พื้นท่ีส่วนกลางของสำนักงานเทศบาล ท่ีมีสภาพเป็นสวนหย่อม   ได้รับ
การก่อสร้างเมื่อ ปีพ.ศ. 2559 ในท่ีดินบริเวณท่ีต้ังสำนักงาน มีพื้นท่ีประมาณ 170 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
ประติมากรรมเรือโบราณ, ทางเดินรอบประติมากรรม, ทางเดินไม้ดอกไม้ประดับ, และสนามหญ้า ปัจจุบันมีความ
ชำรุดทรุดโทรมดูแล้วไม่เกิดทัศนียภาพท่ีสวยงามต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เทศบาลจึงมีความจำเป็นท่ีจะต้อง
ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นท่ีดังกล่าวเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานเทศบาลให้มีความร่มรื่น สวยงาม 
เป็นระเบยีบเรียบร้อย เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีในการปฏิบัติงานส่งเสริม
การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ใน  ด้าน
อาคารสถานท่ี เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง ขึ้น 
โดยดำเนินการ  โดยดำเนินการเทพื้น คสล. ทำคอนกรีตพิมพ์ลาย พร้อมจัดสวนหิน และงานอื่น ๆ พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
170 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด   
 
11.โครงการก่อสรา้งอาคารเก็บพัสดุ บริเวณหลังสำนักงานเทศบาล 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก เทศบาล มีภารกิจหน้าท่ีในการดำเนินการด้านพัสดุ ในการจัดหา เก็บ
รักษา ควบคุม  และจำหน่าย พัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการจัดทำเอกสารสัญญา ฎีกา และเอกสารสำคัญต่างๆ 
ปัจจุบัน เทศบาลมีพื้นท่ีในการจัดเก็บเอกสาร พัสดุ และครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อ
คุณภาพของพัสดุในการจัดเก็บ และอาจเกิดการสูญหายของพัสดุ และเอกสารสำคัญท่ีสำคัญของทางราชการได้           
กองช่างจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณหลังสำนักงานเทศบาล ขึ้น  โดยดำเนินการ ก่อสร้าง
อาคาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 18.00 เมตร  ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด เพื่อให้มีสถานท่ีสำหรับ
จัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารท่ีสำคัญของทางราชการ ได้อย่างปลอดภัย อยู่ในสภาพดี เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ลดอัตราการสูญหาย  และสะดวกต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น  
 
12.โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก สุนัขจรจัดในปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาสังคมท่ีไม่
สามารถแก้ไขได้เพราะจำนวนสุนัขจรจัด  ท่ีพบมีมากโดยไม่สามารถควบคุมการเพิ่มจำนวนสุนัขได้ สาเหตุส่วนใหญ่
มาจากเจ้าของสุนัขมีการปล่อยท้ิงสุนัข   ท่ีนำมาเล้ียงเนื่องจากสุนัขเมื่อโตขึ้นไม่สวยน่ารักอย่างท่ีคิด สุนัขมีการ
เจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาลแพง สุนัขมีนิสัย  ดุร้ายไม่สามารถควบคุมได้  เจ้าของสุนัขไม่นำสุนัขท่ีเล้ียงไปทำหมันทำ
ให้สุนัขต้ังท้องออกลูกเพิ่มขึ้นทำให้เล้ียง   ไม่ไหว ตลอดถึงมีภาระด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จากปัญหาดังกล่าวทำให้
เจ้าของสุนัขแอบนำสุนัขมาปล่อยในวัด ริมถนน และสถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นสุนัขจรจัด
ไม่มีเจ้าของต้องหาเศษอาหารตามถังขยะ จากบ้านเรือนของชาวบ้านมาหล่อเล้ียงชีวิตของมันเอง สุนัขจรจัดหากไม่มี
การควบคุมอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสาธารณสุข เป็นพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า ผลกระทบทางด้าน
สภาวะแวดล้อมในเรื่องสร้างความรำคาญเรื่องเสียงเห่า หอน อุจจาระไม่เป็นท่ี คุ้ยเขีย่ขยะ และส่งผลกระทบต่อตัว
สุนัขจรจัดเองในด้านการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน ถูกคนขับไล่ รังแก จนทำให้มีนิสัยดุร้ายไล่กั ด
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ประชาชนท่ีสัญจรไปมา สุนัขจรจัดไม่ได้จำกัดขอบเขตของผลกระทบเพียงแค่เป็น “ปัญหาสุนัข” เท่านั้น แต่ปัญหา
สุนัขจรจัดได้ขยายตัวขึ้นจนกลายเป็น “ปัญหาสังคม” ด้วย ถึงแม้จะมีข้อมูลท่ีชัดเจนถึงประโยชน์ในการควบคุมสุนัข
จรจัดท่ีมีผลต่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แต่นโยบายในการ “กำจัด” สุนัขจรจัดยังไม่เป็นท่ียอมรับจากสาธารณะ
ชนอย่างท่ีควรจะเป็นท้ังนี้ เพราะอิทธิพลของศาสนาและค่านิยมทางสังคมท่ีมีต่อนโยบายการกำจัดสุนัขจรจัดยังมีอยู่
สูงมากในปัจจุบัน จึงเป็นปัญหาท่ีจำเป็นจะต้องมีการวางแผนและมีการแก้ไขอย่างถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนอย่างรวดเร็ว ประชาชนอพยพเข้ามา
อยู่อาศัยสร้างถิ่นฐานในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้เกิดการพัฒนาหลายด้าน ถึงแม้จะมีการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ แต่ในพื้นท่ีก็ยังมีปัญหาท่ีจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือมีปัญหาด้านสุนัขจรจัดในพื้นท่ี ท่ี
เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและการใช้ชีวิตของประชาชน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิต
ของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม สาธารณสุข และสุขภาพอนามัย ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเร่งด่วน
ในการควบคุมสุนัขจรจัดท่ีได้รับการยอบรับจากสาธารณะชน คือ “การสร้างสถานท่ีเล้ียงสุนัขจรจัด”ดังนั้นเพื่อเป็น
การแก้ปัญหาดังกล่าวในระยะยาว เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด โดย
ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลกำหนด 
 
13.โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหมู่บ้านภูเงิน 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก สภาพลำน้ำ บริเวณหมู่บ้านภูเงิน ในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง ตล่ิง
พัง น้ำกัดเซาะ เสียหายเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ถนนเป็นโพรงเกิดทรุดตัว จำเป็นต้องทำการแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้ของประชาชนโดยท่ัวไป เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิง บริเวณหมู่บ้านภูเงิน  ความยาวไม่น้อยกว่า 21 เมตร ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด 
 
14.โครงการจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงศาลาเทวดาน้ำร้อน    
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก ศาลาเทวดาน้ำร้อน และบ่อน้ำพุร้อน ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลตำบล                 
เหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ปัจจุบันอาคาร
สถานท่ีของศาลาเทวดาน้ำร้อน มีความชำรุด เสียหาย ประกอบกับ บริเวณดังกล่าวมีน้ำพุร้อนเค็ม เหมาะกับการ
บำบัดรักษาโรคผิวหนัง โรคอัมพฤตได้ มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่ งสถานท่ีแห่งนี้ เป็นสถานท่ี
ศักด์ิสิทธิ์ มีประชาชนมาสักการะบูชา เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีหน้าท่ีต้องดูแล บำรุงรักษาให้สาธารณสมบัติมี
ความพร้อมต่อการใช้งาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว ดูแลความสะอาด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง เทศบาลตำบลเหนือคลอง ให้ความสำคัญด้านส่ิงแวดล้อมพื้นท่ีสีเขียว ด้านการปรับปรุ งภูมิทัศน์เมือง 
เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีมาตรฐานท่ีดีขึ้น และเพื่อรองรับกับจำนวนของผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการขยายตัวของชุมชนท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำโครงการจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงศาลา
เทวดาน้ำร้อน   ขึ้น 
 
15.โครงการขอรับการสนับสนุนเคร่ืองจักรกลจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อขุดลอกแหล่งน้ำ   
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก สภาพท่ัวไปในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเหนือคลอง มี
ระบบระบายน้ำ เช่น คูน้ำสาธารณะ ห้วยสาธารณะ ต่าง ๆ ท่ีมีส่ิงขีดขวางทางไหลของน้ำ และวัชพืชขึ้นปกคลุมเต็ม
ลำห้วย ทำให้การไหลของน้ำไม่สะดวก เพื่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810/ว 2774 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบ
และปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำท่ัวประเทศ แต่เทศบาลตำบลเหนือคลอง ไม่มีเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ เช่น รถแบ็คโฮ รถขุด จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันเช้ือเพลิง
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เอง จึงได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อขุดลอกแหล่งน้ำขึ้น  โดยเทศบาล
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันเช้ือเพลิง   
 
16.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยสาธารณะ (คลองหินลื่น) 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก ด้วยเทศบาลตำบลเหนือคลอง จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
คลองหินล่ืน เริ่มจากถนนเทศบาล 3 (ถนนสุขภาพ) ไป ถนนเทศบาล 5 ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดย
ดำเนินการกั้นเข่ือนแนวตล่ิง ทำฝ่ายเก็บน้ำเป็นช่วง ๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแนวฝ่ังลำคลอง ให้เป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ   เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงห้วยสาธารณะ (คลองหิน
ล่ืน) ขึ้น 
 
17.โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าไฮเมส (High Mast) บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม  
     (ต้ังแต่โค้งน้ำเขียว – ถึงพรุโต๊ะเพ็ง) 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก เทศบาลตำบลเหนือคลอง ได้รับข้อร้องเรียน เกี่ยวกับ ไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องสว่างบริเวณเกาะกลาง ถนนเพชรเกษม ในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง ไม่สว่าง มืดเป็นบางช่วง ก่อให้เกิด
อันตรายในการสัญจรไปมายามค่ำคืน  ประกอบกับจังหวัดกระบี่ มีประชาชนนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวน
มากอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้อำเภอเหนือคลองมีการขยายตัวทางด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการค้า  การ
เดินทางของนักท่องเท่ียวนิยมใช้  ถนนเพชรเกษม เป็นถนนสายหลัก เพื่อสัญจรไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่างๆภายใน
จังหวัดกระบี่และการสัญจรไปยังจังหวัดใกล้เคียง เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้น โดยมีความจำเป็นต้อง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า
สาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีและรองรับนักท่องเท่ียว 
เพื่อสร้างความปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีต่างๆตามหลักการให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอีกด้วย  เพื่อสร้าง
ความประทับใจ ความเช่ือมั่น และสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ใหป้รากฎสู่สายตานักท่องเท่ียวและนัก
ลงทุน ซึ่งในปัจจุบันสองข้างทางถนนเพชรเกษม ในบางจุด ความสว่างของแสงไฟฟ้า ไม่ท่ัวถึงและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน จึงทำให้ผู้สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้ง หากปล่อยท้ิงไว้ในอนาคตจะกลายเป็นปัญหาให้แก่เมืองเหนือคลอง ท้ังยังมีผลกระทบต่อ
คุณภาพและวิถีชีวิตของประชาชน ส่งผลให้นักท่องเท่ียว และนักลงทุน เกิดความไม่เช่ือมั่นในความปลอดภัย และ
สภาพทางเศรษฐกิจได้ เทศบาลตำบลเหนือคลองได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึง  
ได้จัดทำโครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าไฮเมส (High Mast) บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม (ต้ังแต่โค้งน้ำเขียว – ถึงพรุ
โต๊ะเพ็ง) ขึ้น  
 
18.โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเทีย่วบ้านท่ากรวด 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก บริเวณชุมชนบ้านท่ากรวด   มีท่าเรือซึ่งเป็นสถานท่ี ท่ีชาวบ้านในพื้นท่ี
ใช้ประโยชน์ในการทำประมงพื้นบ้าน  ในการขนส่งสินค้าทางทะเลอย่างหลากหลาย แต่เนื่องจากท่าเรือมีขนาดเล็ก 
คับแคบ และจอดเรือประมงพื้นบ้านได้อย่างจำกัด  จากการประชุมประชาคมชุมชน ชาวบ้านจึงเสนอความต้องการ
ให้มีก่อสร้างท่าเทียบเรือท่ีได้มาตรฐานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาใช้การขนส่งทางน้ำ
มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ำ รวมทั้งสนับสนุนการขนส่งสินค้าและการท่องเท่ียวของจังหวัด
กระบี่ เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าว อยู่ใกล้เคียงกับสนามบินนานาชาติกระบี่ ประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถพัฒนา                   
ท่าเรียบเรือดังกล่าวให้เอื้อต่อการเดินทางท่องเท่ียวทางน้ำของนักท่องเท่ียว ท่ีจะเดินทางเพื่อไปเท่ียวตามเกาะต่างๆ
ภายในจังหวัดกระบี่ได้ด้วย โดยจังหวัดกระบี่มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางน้ำท่ีสำคัญหลายแห่ง มีจำนวนนักท่องเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและต่างชาติ ท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวด้านการท่องเท่ียว เทศบาลตำบลเหนือคลองจึง
เล็งเห็นความสำคัญ และมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อรองรับปริมาณ
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นักท่องเท่ียวในอนาคต ซึ่งระบบการขนส่งทางเรือเป็นส่วนสำคัญของการจัดให้บริการต่อนักท่องเท่ียว จึงมีความ
จำเป็นต้องก่อสร้างท่าเทียบเรือท่ีได้มาตฐานสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเล และขนส่งผู้โดยสาร มีความสะดวก
ปลอดภัยต่อการจอดพักเรือ การดำเนินโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2561-
2580) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ด้านการสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง มีความ
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว การ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยงการค้าโลก มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับสากล และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวระดับภูมิภาคและนานาชาติ    เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงได้
จัดทำโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเท่ียวบ้านท่ากรวด ขึ้น    
 
19.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่ชุมชนเหนอืคลอง  
 เหตุผลและความจำเป็น ศาลาเทวดาน้ำร้อน ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ปัจจุบันอาคารสถานท่ีของศาลเจ้า มีความชำรุด 
เสียหาย ประกอบกับ บริเวณดังกล่าวมีน้ำพุร้อนเค็ม เหมาะกับการบำบัดรักษาโรคผิวหนัง โรคอัมพฤตได้ มี
ประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานท่ีแห่งนี้ เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนมาสักการะบูชา พร้อมนี้ยัง
มีสถานท่ีเช่ือมโยงโครงข่ายส่งเสริมเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน เมืองรองตามนโยบายของรัฐ เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ดูแลความสะอาด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เทศบาลตำบลเหนือคลอง ให้ความสำคัญด้าน
ส่ิงแวดล้อมพื้นท่ีสีเขียว ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีมาตรฐานท่ีดีขึ้น และเพื่อ
รองรับกับจำนวนของผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มข้ึน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการขยายตัวของชุมชนท่ีเติมโตอย่างรวดเร็ว จึง
ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นท่ีชุมชนเหนือคลองขึ้น เพื่อบำรุงรักษาให้สาธารณสมบัติมีความพร้อม
ต่อการใช้งานต่อไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว   
 
20.ครุภัณฑ์ รายการ โคมไฟถนน LED พร้อมเหล็กยึด ถนนเพชรเกษม ซอย 12 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก สภาพท่ัวไปบริเวณ ถนนเพชรเกษม ซอย 12 ในเวลากลางคืนมีแสง
สว่างไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณูปการ และเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาหรือแกไ้ขปัญหาให้แก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เพิ่มไฟฟ้าแสง
สว่าง โดยการติดต้ังโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์เหล็กยึด จำนวน 15 ชุด 
รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลกำหนด 
 
21.ครุภัณฑ์ รายการ แท่นตัดไฟเบอร์ 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก กองช่าง มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานช่างไม่เพียงพอ   จึงมี
ความจำเปน็ต้องจัดซื้อ แท่นตัดไฟเบอร์  จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับตัดวัสดุ ได้หลากหลายประเภท เช่น เหล็ก  
สแตนเลส  อะลูมิเนียม ไม้ คอนกรีต ยาง กระเบื้อง กระจก  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานช่าง ในงานภาคสนามเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน  งานปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คูระบายน้ำ อาคารสถานท่ี ต่างๆ 
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22.ครุภัณฑ์ รายการ เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก  เครื่องเช่ือมไฟฟ้า แบบสนาม กองช่าง ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้แบบ
ถาวรแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องเช่ือมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง  เพื่อทดแทน สำหรับใช้งานภาคสนาม
เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การซ่อมบำรุงทาง ถนน คูระบายน้ำ อาคารสถานท่ี  ด้าน
สาธารณูปโภค ต่างๆ 
 
23.ครุภัณฑ์ รายการ เคร่ืองสำรองไฟฟ้า 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก  กองช่าง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4  เครื่อง สำหรับงานช่าง และ
เครื่องสำรองไฟฟ้า ท่ีมีอยู่เส่ือมสภาพจากอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA   จำนวน 4 เครื่อง  เพื่อใช้สำหรับสำรองไฟฟา้ให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว   
 
24.ครุภัณฑ์ รายการ เคร่ืองตบดิน 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก กองช่าง ไม่มีเครื่องตบดิน เพื่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง  สำหรับใช้งานภาคสนาม เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
การซ่อมบำรุงทาง ถนน คูระบายน้ำ อาคารสถานท่ี    ต่างๆ 
 
25.ครุภัณฑ์ รายการ เคร่ืองปั่นไฟ 
 เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจาก กองช่าง ไม่มีเครื่องปั่นไฟ เพื่อการใช้งานภาคสนาม จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องปั่นไฟจำนวน 1 เครื่อง  สำหรับใช้งานไฟฟ้านอกสถานท่ี  สำหรับใช้งานภาคสนามเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การซ่อมบำรุงทาง ถนน คูระบายน้ำ อาคารสถานท่ี  ด้าน
สาธารณูปโภค ต่างๆ 
 
26.ครุภัณฑ์ รายการ สว่านโรตารี่ 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก กองช่าง มีความจำเป็นต้องจัดซื้อสว่านโรตารี่ จำนวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือช่าง ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานช่าง งานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน และงานโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
27.ครุภัณฑ์ รายการ สว่านกระแทก 
 เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก กองช่าง มีความจำเป็นต้องจัดซื้อสว่านกระแทก จำนวน 1 เครื่อง  เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือช่าง ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานช่าง งานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน และงานโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561    
ข้อ ๒๒  กำหนดว่า  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับ ความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ัง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิน่ ประกาศใช้     

เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2565   ขึ้น เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อให้เทศบาล
ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม  



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

 

2.ขัน้ตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 22  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ดำเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม  
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้  

ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภา
ท้องถิน่ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และประกาศให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยท่ัวกันภายใน  15 วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้ และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน   

ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทาง
เพื่อให้มกีารปฏบิัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 

 

 



          แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                   ๑๙ 

 

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๑๙ 

 

 

ส่วนที่ 2  
การนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิัต ิ 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

   

       

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 

        รับผดิชอบหลัก สนับสนุน 
1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  

บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ทุ่งทะเล 

 บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

2 การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

  

 การดำเนินงานอื่นๆ แผนงานงบกลาง สำนักปลัด 
เทศบาล 

 

 3 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกจิ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 
เทศบาล 

  

4 การพัฒนาชุมชน - - -   

5 การพัฒนาด้านการศึกษา  
 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัดเทศบาล   

6 การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองคลงั,สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

  การเศรษฐกจิ แผนงาน อตุสาหกรรม
และโยธา 

กองช่าง -อบจ.กระบี่ 
-สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง 
-จังหวัดกระบี่ 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองฯ 
-เจ้าท่าภูมิภาค
จังหวัดกระบี ่

7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัดเทศบาล  

8 การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 
 

- - -  



  

          แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 

บัญชีบัญชีโครงการพัฒนาโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๒๑ 

 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 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 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000 

   1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 

   1.3 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 100,000 2 170,000 2 170,000 2 170,000 2 170,000 9 780,000 

   1.4 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 2 300,000 3 370,000 3 370,000 3 370,000 3 370,000 14 1,780,000 
 

2. ยุทธศาสตร์การรักษาความ
สงบเรียบร้อยความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
           

   2.1  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,0001 

   2.2 แผนงานงบกลาง 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,0001 

รวม 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000 
 
 

  

แบบ ผ.01 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๒๒ 

 

  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)  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 
           

    3.1  แผนงานการเกษตร 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 10 550,000 

   3.2  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
 

รวม 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 10 550,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน             

 4.1 แผนงานการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

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

   4.2 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน 

            

   5.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

   5.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000 

รวม 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
           

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน   2 44,000,000 2 44,000,000 2 44,000,000 2 44,000,000 2 44,000,000 10 220,000,000 

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

18 
 

101,447,000 18 
 

101,447,000 18 
 

101,447,000 18 
 

101,447,000 18 
 

101,447,000 90 507,235,000 

รวม 20 145,447,000 20 145,447,000 20 145,447,000 20 145,447,000 20 145,447,000 100 727,235,000 
  



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๒๓ 

 

  
  ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

ยุทธศาสตร ์ จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  

  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ             
    7.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000 

รวม 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000 
8. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
การเมืองและ การบรหิาร             
    8.1 แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 29 146,507,000 30 146,577,000 30 146,577,000 30 146,577,000 30 146,577,000 149 732,815,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 1ที่ 1  
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 

 
 

 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๒๕ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2565 

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเทา่ทันต่อบรบิทการเปลี่ยนแปลง        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   3 เสริมสร้างคณุภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู ่           
   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคณุภาพชีวิต            
      1.1  แผนงานสาธารณสุข (งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น) 
 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
และแก้ไข 
เหตุเดือดร้อน
รำคาญจากลิงแสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนจากลิงแสม
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลเหนือ
คลอง 
2.เพ่ือปอ้งกันโรคที่มีลิง
เป็นพาหะเช่น โรคฝีดาษ
ลิง โรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพ่ือดักจับลิงแสมมา
ทำหมันควบคุม
ประชากรไม่ให้มจีำนวน
เพ่ิมข้ึน 
 

ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าทุ่งทะเลดำเนินการดัก
จับเพ่ือฉีดวัคซีนป้องกัน
โรค และทำหมันลิงแสม 
ในเขตเทศบาล จำนวน 
100 ตัว 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ 
ของประชาชนผู้ได้รับ 
ความเดือดร้อน
รำคาญจากลิงแสม 

1.ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนจากลงิแสม
ได้รับการแก้ไขใน
เบื้องต้น 
2.ไม่เกิดโรคฝีดาษลิง
โรคพิษสุนัขบ้า ท่ีเกิด
จากลิงเป็นพาหะ 
3.สามารถดักจับและ
ทำหมันลิงแสมได้
จำนวน 100 ตัว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-เขตห้ามล่า 
สัตว์ป่าทุ่งทะเล  

 
 

แบบ ผ.02 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๒๖ 

 

 
 

 

      1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและนันทนาการ) 
 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพ่ือส่งเสริมเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด 
3.เพ่ือส่งเสริมเด็ก 
เยาวชนและประชาชน รู้
รักสามัคคี รู้แพ้  รู้ชนะ 
รู้อภัย รู้กฎกติกา 
ระเบียบการแข่งกีฬา
ประเภทต่าง ๆ 
4.เพ่ือคัดเลือกนักกีฬา
ในระดับท้องถ่ินให้ก้าวสู่
ระดับที่สูงข้ึน 
 
 
 

จัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์  
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
กลุ่มเปา้หมาย 
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบล เหนือคลอง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในเขต
เทศบาลตำบล       
เหนือคลอง  
ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 
3.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน รูร้ักสามัคคี 
รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  
รู้กฎกติกา ระเบียบการ
แข่งกีฬาประเภทต่าง 
ๆ 
4.คัดเลือกนักกีฬาใน
ระดับท้องถ่ินให้ก้าวสู่
ระดับทีส่งูข้ึน 

 กองการศึกษา 

 
 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๒๗ 

 

 
 
 
 
ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการสง่เสริม
ทักษะด้านกีฬา
ให้แก่เยาวชน 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชน สนใจการออก
กำลังกาย เพ่ือสุขภาพ
และพลานามัยที่แข็งแรง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 
3.เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนเกิดความรัก 
สามัคคี รู้กฎกติกาของ
การแข่งขันกีฬา 
4 .เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะ 
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ
ยกระดับมาตรฐานการ
แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ใ ห้ แ ก่
เยาวชน 

จัดกิจกรรมการส่งเสริม
ทักษะกีฬาให้แก่เยาวชน
ในเขตเทศบาลตำบล 
เหนือคลอง     อย่างน้อย 
1 ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมาย 
เยาวชน อายุระหว่าง 
 8 – 12 ป ีจำนวน 40 
คน 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 เยาวชนในเขต
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.เยาวชน สนใจการ
ออกกำลังกาย เพ่ือ
สุขภาพและพลานามัย
ทีแ่ข็งแรง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
2.เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 
3.เยาวชนเกิดความรัก 
สามัคคี รู้กฎกติกาของ
การแข่งขันกีฬา 
4.เพ่ิมทักษะ 
ประสบการณ์และ
ยกระดับมาตรฐานการ
แข่งขันกีฬาให้แก่
เยาวชน 
 

กองการศึกษา 

   รวม       2   โครงการ 100,000 170,000 170,000 170,000 170,000    

 
 
 

 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 22  
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๒๙ 

 

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

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเทา่ทันต่อบรบิทการเปลี่ยนแปลง        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   3 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู ่           
   2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน           
      1.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 

๑. เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้
ให้กับสมาชิกอปพร. 
นำไปใช้กับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
๒. เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ในการ
ทำงาน มีความสามัคคี
ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  
๓. เพ่ือนำความรู้มา
ปรับใช้ ในการพัฒนา
ศูนย์อปพร.เทศบาล
ตำบลเหนือคลอง และ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเทศบาลตำบล
เหนือคลอง และ
เจ้าหน้าท่ี ตาม ที่
โครงการกำหนด 
จำนวน 35 คน     

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ  
จำนวน 1 ครั้ง 

๑. อปพร. มีความรู้มาก
ข้ึน สามารถนำไปปรับ
ใช้กับสถานการณ์
ปัจจุบันได้ 
๒. อปพร. มี
ประสบการณ์ในการ
ทำงาน มีความสามัคคี
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
3. สามารถนำความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้ 
มาปรับใช้ ในการพัฒนา
ศูนย์อปพร.เทศบาล
ตำบลเหนือคลอง และ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.02 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๓๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2565 

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเทา่ทันต่อบรบิทการเปลี่ยนแปลง        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   3 เสริมสร้างคุณภาพชวีิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู ่           
   2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน           
      1.6 แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 

เพ่ือให้ ประชาชน 
และนักท่องเท่ียว
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยจาก
การจราจรทาง
ถนน  
 
 

ดำเนินการเก่ียวกับ
การจราจรโดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับ
การจราจรที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง 
เช่น การทาสี ตีเส้น 
สัญญาณไฟจราจร 
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ 
ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟ
จราจร แผงกั้นจราจร 
เสาล้มลุกจราจร ยาง
ชะลอความเร็วรถ 
ฯลฯ     

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน และ
นักท่องเท่ียวได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยจาก
การจราจรทางถนน
สามารถแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการจราจรให้แก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 ประชาชน และ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยจาก
การจราจรทางถนนใน
เขตเทศบาลเพ่ิมมากข้ึน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๓๑ 

 

 
 
 
 

 

    ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 33  
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๓๒ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  อนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   4  อนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้เอื้อต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 
   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
    3.1  แผนงาน การเกษตร  (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)           
 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยาม บรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

1. เพ่ือสนองแนวพระราชดำริ 
และสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ  
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ
ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ ใน
ประเทศไทย  
3 . เ พ่ื อ เส ริ ม ส ร้ า ง ป ลุ ก
จิ ต ส ำ นึ ก ให้ แ ก่ เย า ว ช น 
ป ร ะ ช า ช น ใน ชุ ม ช น รู้ จั ก
อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช และ
รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยกัน
ดูแลรักษาพันธุกรรมพืชให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 

 ดำเนินงานตาม
โครงสร้างคณะกรรมการ
ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน
เทศบาลตำบล 
เหนือคลอง ตาม
กิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี  งานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  มีการดำเนินงาน  
3 ด้าน  6 งาน
ประกอบด้วย  
1. งานปกป้องทรัพยากร
ท้องถ่ิน  
 2.งานสำรวจรวบรวม
ทรัพยากรท้องถ่ิน   
3.งานปลูกรักษา
ทรัพยากรท้องถ่ิน   
4.งานอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถ่ิน   
5.งานศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถ่ิน  และ 
6.งานสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจัดทำ
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถ่ิน 

1. สนองพระราชดำริ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(พอ.สธ.) งานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
2. ประชาชนในชุมชน
เห็ นคุณ ค่ าในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ท้องถ่ิน และมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์และหวง
แหนทรัพยากรท้องถ่ิน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.02 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๓๓ 

 

 
      
ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

2. โครงการขอรับการ
สนับสนุน
เครื่องจักรกลจาก
หน่วยงานภาครัฐ
เพ่ือขุดลอกแหล่ง
น้ำ   

1.เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ 
2. เพ่ือบำรุงรักษา
ระบบระบายน้ำและ
รักษาความสะอาดของ
แหล่งน้ำ 
 

สนับสนุนหรือจัดซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้
กับเครื่องจักรกล ท่ีขอ
ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น 
อบต., อบจ. กระบี่ 
เป็นต้น เพ่ือทำการขุด
ลอก คู แหล่งน้ำ
สาธารณะต่าง ๆ ในเขต
ความรับผิดชอบของ
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การบริหารงาน
ด้านระบบ
ระบายน้ำและ
รักษาความ
สะอาดของแหล่ง
น้ำมี
ประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำของแหล่งน้ำ 
2. บำรุงรักษาระบบ
ระบายน้ำและรักษาความ
สะอาดของคลอง  
 

กองช่าง 

 
 
 
 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๓๔ 

 

  
  

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 55  
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๓๕ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

        
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบริบทการเปลี่ยนแปลง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่ 3  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่         
   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน            

 5.2 แผนงาน ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                     

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการ 
งานพระราช
พิธี งานรัฐ
พิธี งานพิธี 
และงานวัน
สำคัญของ
ชาติ 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีเทิดทูน
และรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ตลอดจน
เผยแพร่พระเกียรติคุณ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
ให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. เพ่ือให้ประชาชนได้
รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 
และยึดมั่นในความดีงาม
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

ดำเนินการจัดงานพระราช
พิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และ
งานวันสำคัญของชาติ ตาม
หนังสือสั่งการ อาทิ เช่น 
-วันคล้ายวัน 
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 
(13 ตุลาคม ) 
-วันปิยมหาราช  
(23 ตุลาคม ) 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี (3 มิถุนายน ) 
ฯลฯ 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สามารถดำเนิน
กิจกรรม หรือ
งานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี งานพิธี 
และงานวันสำคัญ
ของชาติ ตามท่ี
รัฐบาลหรือ
กระทรวง 
มหาดไทยกำหนด 

1. มีการจัดงานเพ่ือ
แสดงความจงรักภักดี
เทิดทูนและรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 
ตลอดจนเผยแพร่พระ
เกียรติคุณสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
2. ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
3.ประชาชนได้รำลึก
ถึงเหตุการณ์สำคัญ 
และยึดมั่นในความดี
งามท่ีปฏิบัติสืบต่อกัน
มา 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

แบบ ผ.02 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๓๖ 

 

 

  
  

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 66  
ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๓๗ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพใหไ้ด้มาตรฐานในระดับสากล และเชือ่มโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   1  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการทอ่งเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)         
   6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน             
      6.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)   
ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการกู้เงิน
เพ่ือดำเนิน
โครงการ
จัดหาทีดิ่น
เพ่ือก่อสร้าง
สวนสาธารณะ    

เพ่ือกู้เงินจากสถาบัน
การเงินหรือกองทุน
ก ส ท .เ พ่ื อ ด ำ เ นิ น
โครงการจัดหาที่ ดิน
ก่อสร้างสวนสาธารณะ 
 

ดำเนินการกู้เงิน
จากสถาบัน
การเงินหรือ
กองทุน กสท. เพ่ือ
จัดหาที่ดิน เพ่ือ 
ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 
ขนาดพ้ืนที่ ไม่
น้อยกว่า 10 ไร่  
ในเขตเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง 
 
 
 
 
 
 
 

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 ดำเนินการกู้เงิน
จากสถาบัน
การเงินหรือ
กองทุน กสท. เพ่ือ
จัดหาทีดิ่น เพ่ือ
ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ ไม่
น้อยกว่า 10 ไร่   

มีการกู้เงินจากสถาบัน
การเงินหรือกองทุน
กสท.สำหรับจัดหา
ทีดิ่นก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 

กองคลงั  

           
 

แบบ ผ.02 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๓๘ 

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการ
จัดหาที่ดิน
เพ่ือก่อสร้าง
สวนสาธารณะ    
 
 
 
 
 

1 .เ พ่ื อ จั ด ห า ที่ ดิ น
สำหรับก่อสร้างสวน
สวนสาธารณะ สวน
สุขภาพ และสถานที่
ออกกำลังกาย 
2.เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ และสถานที่ออก
กำลังกาย 
3.เพ่ื อ พัฒ นาสั งคม
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ ดี มาก
ย่ิงข้ึน 

จัดหาที่ดินขนาด
เน้ือทีไ่มน้่อยกว่า 
10 ไร่  ในเขต
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000  มีการจัดซื้อที่ ดิน 
ขนาดเน้ือที่ไม่น้อย
ก ว่ า  1 0  ไ ร่  
จำนวน  1 แห่ง 

1.มีที่ดินสำหรับ
ก่อสร้างสวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ และ
สถานที่ออกกำลังกาย
ในเขตเทศบาล 
2.ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสถานที่
สำหรับพักผ่อนหย่อน
ใจ และสถานที่ออก
กำลังกาย 
3.เป็นการพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้
ดีมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล  

 
 
 
 

 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๓๙ 

 

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

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพใหไ้ด้มาตรฐานในระดับสากล และเชือ่มโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   1  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการทอ่งเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)         
   6. ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน             
       6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 
ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

   

1 โครงการตีเส้น
จราจรถนน
ภายในเขต
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง   

1.เพ่ือแบ่งช่องทาง
จราจรให้มองเห็นชัด 
สร้างความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
2.เพ่ือให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและเป็นไป
ตามกฎหมายข้อบังคับ
การจราจร 
 

ประสานความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบี่ เพ่ือดำเนินการตีเส้น
จราจร ถนนสายต่างๆ  ภายใน
เขตเทศบาล รวม 26 สาย 
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด 
พื้นที่ดำเนินการ : 
1.ถนนเพชรเกษม ซอย 2 
2.ถนนเพชรเกษม ซอย 3 
3.ถนนเพชรเกษม ซอย 6 
4.ถนนเพชรเกษม ซอย 8 
5.ถนนเพชรเกษม ซอย 10 
6.ถนนเพชรเกษม ซอย 11 
7.ถนนเพชรเกษม ซอย 12 
8.ถนนเพชรเกษม ซอย 14 
9.ถนนเพชรเกษม ซอย 16 
10.ถนนเพชรเกษม ซอย 18 

1,067,000 1,067,000 1,067,000 1,067,000 1,067,000 มีการตีเส้น
จราจรถนน
จำนวน 26 
สาย 

1.ถนนในเขต
เทศบาลมีการ
แบ่งช่องทาง
จราจรทีม่อง
เห็นชัด สร้าง
ความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ใช้รถใช้
ถนน 
2.มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
เป็นไปตาม
กฎหมาย
ข้อบังคับ
การจราจร 
 

-กองช่าง  
-องค์การบริการ
ส่วนจังหวัดกระบี่ 
 

           

แบบ ผ.02 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๔๐ 

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 
   

1 โครงการตีเส้น
จราจรถนน
ภายในเขต
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง   
(ต่อ) 

 11.ถนนเพชรเกษม ซอย 
20 
12.ถนนเพชรเกษม ซอย 
22 
13.ถนนเหนือคลอง-แหลม
กรวด 
14.ถนนเหนือคลอง-แหลม
กรวด ซ.1 
15.ถนนเหนือคลอง-แหลม
กรวด ซ.2 
16.ถนนเหนือคลอง-แหลม
กรวด ซ.3 
17.ถนนเหนือคลอง-แหลม
กรวด ซ.6 
18.ถนนเทศบาล 1 
19.ถนนเทศบาล 2 
20.ถนนเทศบาล 2 ซ.4 
21.ถนนเทศบาล 3 
22.ถนนเทศบาล 3 ซ.1 
23.ถนนเทศบาล 3 ซ.3 
24.ถนนเทศบาล 4 
25.ถนนเทศบาล 5 
26.ถนนเทศบาล 5 ซ.1 
 
 
 

        

 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๔๑ 

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

   

2. โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมซุ้มประตู  
ตลาดใน 

1.เพ่ือบำรุงรักษา
ทรัพยสินของราชการ
ให้มีสภาพที่ได้
มาตรฐาน 
2.เพ่ือลดความเสี่ยง
จากอันตรายกระเบื้อง
หลังคาแบบจีน ตก
หล่น   
3.เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 
 

ดำเนินการ ปรับปรุง
และซ่อมแซม ซุ้มประตู
ทั้งสองด้าน โดย
ดำเนินการรื้อและ
เปลี่ยนหลังคาเป็น
เมทัลซีท พร้อมทาสี 
และงานอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด 
พื้นที่ดำเนินการ: 
ซุ้มประตูตลาดในทั้ง 2 
ด้าน 
 

 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการปรับปรงุ
ซุ้มประตู ท้ัง 2 
ด้าน  

1.ทรัพยสินของราชการ
อยู่ในสภาพปกติ และได้
มาตรฐาน 
2.ลดความเสี่ยงจาก
อันตรายกระเบื้องหลังคา
แบบจีน ตกหล่น   
3.ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

3. โครงการรื้อ
ฟุตบาท พร้อม
ขยายไหล่ทาง 
ถนนเทศบาล 5 
(บริเวณหน้ารา้น
ขนมจีนโกจอ้ย)   

1.เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการ
สัญจร 
2.เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้อย่าง สะดวก 
และปลอดภัย มาก
ย่ิงข้ึน  
 
 
 
 

ดำเนินการ รื้อฟุตบาท
พร้อม ขยายไหล่ทาง  
ยาวไม่น้อยกว่า 112 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 168 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด 
พื้นที่ดำเนินการ: 
ถนนเทศบาล 5 
(บริเวณหน้าร้านโก
จ้อย) 
 
 
 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีการรื้อฟุตบาท
พร้อมขยายไหล่
ทาง พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 168 
ตารางเมตร 
จำนวน 1 แห่ง 

1.แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในการสัญจร 
2.ประชาชนสัญจรได้อย่าง 
สะดวก และปลอดภัย 
มากย่ิงข้ึน  
 

กองช่าง 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๔๒ 

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
  

4. โครงการรื้อ
ฟุตบาทพร้อม
ขยายไหล่ทาง 
ถนนเทศบาล 2 
(บริเวณหน้า
สำนักงานเทศบาล
ฯ)   

1.เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการ
สัญจร 
2.เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรได้อย่าง สะดวก 
และปลอดภัย มาก
ย่ิงข้ึน  
 

ดำเนินการรื้อฟุตบาท 
พร้อมขยายไหล่ทาง 
ขนาด กว้างเฉลี่ย 
2.00 เมตร ความยาว 
ไม่น้อยกว่า 260 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
520 ตร.ม. ฯลฯ ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด 
พื้นที่ดำเนินการ: 
ถนนเทศบาล 2 
(บริเวณหน้าสำนักงาน
เทศบาลฯ) 
 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 มีการรื้อฟุตบาท
พร้อมขยายไหล่
ทาง พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 520 
ตารางเมตร 
จำนวน  1 แห่ง 

1.แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในการสัญจร 
2.ประชาชนสัญจรได้อย่าง 
สะดวก และปลอดภัย 
มากย่ิงข้ึน  
  

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน้ำ คสล. 
ถนนเพชรเกษม 
ซอย 10 

เพ่ือระบายน้ำได้
สะดวก ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 
 
 
 

ก่อสร้างครูะบายน้ำ 
คสล. ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 170 เมตร 
ตามแบบแปลน
เทศบาล 
 
พื้นที่ดำเนินการ: 
ถนนเพชรเกษม ซอย 
10   
 
 
 

680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 ดำเนินการ
ก่อสร้างครูะบาย
น้ำคสล.ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 
170 เมตร 
จำนวน 1 แห่ง 

เพ่ือระบายน้ำได้สะดวก 
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

กองช่าง 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๔๓ 

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน้ำ คสล. 
ถนนเหนือคลอง - 
แหลมกรวด ซอย 
2   

เพ่ือระบายน้ำได้
สะดวก ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
 
 

ก่อสร้างครูะบายน้ำ 
คสล. ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 206 เมตร 
ตามแบบแปลน
เทศบาล 
 
พื้นที่ดำเนินการ: 
ถนนเหนือคลอง - 
แหลมกรวด ซอย 2  
 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 มีการก่อสร้างคู
ระบายน้ำ ความ
ยาวไม่น้อยกว่า  

206 เมตร  

การระบายน้ำสะดวกมาก
ย่ิงข้ึน ไม่มีน้ำทว่มขัง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำสาธารณะ 
ตลาดเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง   

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ำสาธารณะที่ได้
มาตรฐาน ไว้บริการ 
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว  

โดยดำเนินการรื้อถอน
อาคารเดิมและก่อสร้าง
อาคารห้องน้ำใหม่ 
ขนาด 6 เมตร ยาว 9 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 39 ตร.ม. พร้อม
ติดต้ังสุขภัณฑ์และอื่น 
ๆ ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด 
 
พื้นที่ดำเนินการ: 
บริเวณตลาดเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง 
 
 
 
 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ดำเนินการรื้อ
ถอนอาคารเดิม
และก่อสร้าง
อาคารห้องน้ำ 

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
39 ตร.ม.พร้อม
ติดต้ังสุขภัณฑ์ 

และอื่นๆ  

มีห้องน้ำทีไ่ด้มาตรฐาน ไว้
รองรับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๔๔ 

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

8. โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์บริเวณ
เกาะกลางถนน
เพชรเกษม   
 
 
 
 

เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพ
ที่สวยงามและความ
ประทับใจแก่
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวที่สัญจร
ไปมา  
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเกาะกลางถนน
เพชรเกษม โดยทำการ
ปลูกต้นไม้ดอกไม้
ประดับ ความยาวไม่
น้อยกว่า 570 เมตร  
ตามแบบแปลน
เทศบาล 
 
พื้นที่ดำเนินการ: 
บริเวณเกาะกลางถนน
เพชรเกษม  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ภูมิทศัน์บริเวณ
เกาะกลางถนน
เพชรเกษม โดยมี
ไม้ดอก ไม้
ประดับ ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 
570 เมตร 

ถนนเพชรเกษมมี
ทัศนียภาพที่สวยงามและ
สร้างความประทับใจให้แก่
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวที่สัญจรไปมา 

กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้าง
ป้ายพร้อม
ปรับปรุงรั้ว
สำนักงานเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง 

1.เพ่ือก่อสรา้งป้าย
ปรับปรุงรั้ว และปรับ
ภูมิทัศน์ด้านอาคาร
สถานที่และ
ประชาสัมพันธ์ชื่อ
สถานที่ราชการได้
ชัดเจนข้ึน ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 
2.เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม 
  
 

ก่อสร้างป้ายสำนักงาน
เทศบาลตำบลเห นือ
คลอง จำนวน 1 ป้าย 
ข น า ด ก ว้ า ง  9 .0 0 
เมตร ความสูง 3.00 
เมตร พร้อมปรับปรุงรั้ว
และปรับภูมิทัศน์หน้า
ส ำ นั ก งาน เท ศ บ าล
ตำบลเหนือคลอง ตาม
แบบแปลนที่ เทศบาล
กำหนด 
 
พื้นที่ดำเนินการ: 
ส ำ นั ก งาน เท ศ บ าล
ตำบลเหนือคลอง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างป้าย
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 
จำนวน 1 ป้าย 
พร้อมปรับปรงุ
รั้วและปรับภูมิ
ทัศน์ 

1.ก่อสร้างป้ายปรับปรุงรั้ว 
และปรับภูมิทัศน์ด้าน
อาคารสถานที่และ
ประชาสัมพันธ์ชื่อสถานที่
ราชการได้ชัดเจนข้ึน 
ประชาชนมีความสะดวก
ในการติดต่อราชการ 
2.มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงามมาก
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๔๕ 

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

10. โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์บริเวณ
สำนักงานเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง   
 
 
 
 
 

1.เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของสำนักงาน
เทศบาลให้มีความร่ม
รื่น สวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของหน่วยงาน 
2.เพ่ือให้มีสภาพ 
แวดล้อมทีดี่ในการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการ
ทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากย่ิงข้ึน 
3.เพ่ือเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ ในด้านอาคาร
สถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยดำเนินการเทพ้ืน 
คสล. ทำคอนกรีตพิมพ์
ลาย พร้อมจัดสวนหิน 
และงานอื่น ๆ พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 170 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด 
 
พื้นที่ดำเนินการ: 
บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง
ของสำนักงานเทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ด้านภมูิทัศน์ 
ร้อยละ 85 

1.บริเวณสำนักงาน
เทศบาลมีความร่มรื่น 
สวยงาม เปน็ระเบียบ
เรียบร้อย เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงานนำไปสู่การ
บริหารจัดการที่ดีเลิศ 
2.บุคลากรปฏิบัติงาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี
ทำให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
3.ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
มีความพึงพอใจในด้าน
อาคารสถานที่เพ่ิมมากข้ึน 

กองช่าง 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๔๖ 

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

11. โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บพัสดุ
บริเวณหลัง
สำนักงานเทศบาล 
ตำบลเหนือคลอง 

เพ่ือให้มีสถานที่
สำหรับจัดเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ และเอกสาร
ที่สำคัญของทาง
ราชการ ได้อย่าง
ปลอดภัย อยู่ในสภาพ
ดี เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ลดอัตรา
การสูญหาย  และ
สะดวกต่อการค้นหา
มากย่ิงข้ึน 
 
 

ก่อสร้างอาคารเก็บ
พัสดุ บริเวณหลัง
สำนักงานเทศบาล
ตำบลเหนือคลอง  
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 18 เมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ก่อสร้างอาคาร 
ขนาด 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 18 เมตร  
1 แห่ง 

มีสถานที่สำหรับจัดเก็บ
พัสดุ ครุภัณฑ์ และ
เอกสารที่สำคัญของทาง
ราชการ ได้อย่างปลอดภัย 
อยู่ในสภาพดี เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ลดอัตราการสูญ
หาย  และสะดวกต่อการ
ค้นหามากย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พักพิงสุนัขจร
จัด   

1.เพ่ือให้มีศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดในเขต
เทศบาลตำบลเหนือ
คลอง  
2.เพ่ือลดเหตุรำคาญ
จากสุนัขจรจัดในเขต
เทศบาลตำบลเหนือ
คลอง 
3.เพ่ือควบคุม
ประชากรและลดการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัข
จรจัด ขนาดกว้าง 16 
เมตร ยาว 50 เมตร 
ต า ม แ บ บ แ ป ล น ที่
เทศบาลกำหนด 
พื้นที่ดำเนินการ : 
พ้ืนที่กำจัดขยะเก่าของ
เทศบาลตำบลเหนือ
คลอง  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างศูนย์พัก
พิงสุนัขจรจัด 
ขนาดกว้าง 16 
เมตร ยาว 50 
เมตร จำนวน 1 
แห่ง 

1. มีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
ในเขตเทศบาลตำบลเหนือ
คลอง  
2. เหตุรำคาญทีเ่กิดจาก
สุนัขจรจัดในเขตเทศบาล
ตำบลเหนือคลองลดลง 
3. มีการควบคุมประชากร
และการระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าลดลง 

กองช่าง 

 
 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๔๗ 

 

 
ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

13. โครงการก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตลิ่ง 
บริเวณหมู่บ้าน 
ภูเงิน    

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำกัด
เซาะตลิ่ง  
 

ดำเนิน การก่ อส ร้ า ง
เ ข่ื อ น ป้ อ ง กั น ต ลิ่ ง 
บริ เวณหมู่บ้ านภู เงิน
ถ น น เห นื อ ค ล อ ง  - 
แหลมกรวด ซอย 3  
ความยาวไม่ น้อยกว่า 
21  เมตร ตามแบ บ
แ ป ล น ที่ เ ท ศ บ า ล
กำหนด  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการก่อสร้าง
เข่ือนป้องกันตลิ่ง 
บริเวณหมู่บ้านภู
เงิน ความยาวไม่
น้อยกว่า 21 
เมตร จำนวน 1 
แห่ง 
 

แก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะ
ตลิ่ง  
 

กองช่าง 

14. โครงการจ้างเหมา
ออกแบบปรับปรุง
ศาลาเทวดาน้ำ
ร้อน    

1.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
2.เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศาลาเทวดาน้ำ
ร้อนให้เพ่ือรองรับกับ
จำนวนใช้บริการที่
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการจ้างเหมา
ออกแบบปรับปรุงศาลา
เทวดาน้ำร้อน   ฯลฯ   

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจ้างเหมา
ออกแบบ
ปรับปรุงศาลา
เทวดาน้ำร้อน  
1 โครงการ 

มีแบบปรับปรุงศาลา
เทวดาน้ำร้อนทีไ่ด้
มาตรฐานและรองรับ
ผู้ใช้บริการสาธารณะมาก
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๔๘ 

 

 
 
 
 
 

 

  
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 77  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 
 

 
 

 
 
 
 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๔๙ 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2565 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

        
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยนื เพิ่มศักยภาพใหไ้ด้มาตรฐานในระดับสากล และเชือ่มโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   1  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการทอ่งเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)         
   7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ           
      7.1  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  (งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการทอ่งเที่ยว)          
   

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการ
มหกรรม
ส่งเสริม
อาหารพ้ืน
ถ่ินเหนือ
คลอง  
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือจัดมหกรรม
สง่เสริมการขายสินค้า
ในชุมชนประเภท
อาหาร 
2.เพ่ือส่งเสริมให้มี
การจำหน่ายอาหาร
เฉพาะถ่ินเหนือคลอง
ให้เป็นที่รู้จัก ไม่ให้สูญ
หายไปตามกาลเวลา 
3.เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในชุมชน 
กระตุ้นเศรษฐกิจใน
ชมุชน  
 

จัดงานมหกรรม
ส่งเสริมอาหารพ้ืนถ่ิน
เหนือคลอง โดย 
-ดำเนินโครงการ 3 
วัน 3 คืน 
-มีร้านค้า ร้านอาหาร
ในชุมชนและใกล้เคียง
เข้าร่วม 150 รา้น 
-มีประชาชน 
นักท่องเท่ียวเข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า วันละ 
1,500 คน  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวใน
ชุมชน กระตุ้น
เศรษฐกิจ มีเงิน
สะพัดในงาน ไม่
น้อยกว่า วันละ 
800,000 บาท 
(วัดจากแบบ
ประเมนิความพึง
พอใจร้านค้า) 

1.ส่งเสริมผลิตผล
อาหารพ้ืนถ่ินของ
ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก 
2. ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3.ได้กระตุ้นการ
ท่องเท่ียว มีประชาชน
เข้าร่วมกจิกรรมไม่
น้อยกว่าวันละ 
1,500 คน   

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 1   โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    

แบบ ผ.02 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๕๐ 

 

  
 

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

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้สำหรับการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคีุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพใหไ้ด้มาตรฐานในระดับสากล และเชือ่มโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ ที่   1  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการทอ่งเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)         
   6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน             
       6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา                
 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการ
ก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตลิ่ง 
ห้วยสาธารณะ 
(คลองหินลื่น)  

1. เพ่ือป้องกันไม่ให้
ตลิ่ งริมคลองหินลื่ น
พังทลายเสียหาย  
2. เพ่ือปรับภูมิทัศ น์ 
บริ เวณริมตลิ่งให้  มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม
เป็ น แห ล่ ง พั ก ผ่ อ น
ห ย่ อ น ใจ แ ล ะ อ อ ก
กำลังกาย  
3.เพ่ือใช้พ้ืนที่สำหรับ
จัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน 
ซึ่งจะสามารถกระจาย
รายได้สู่ชุมชน ส่งผลดี
ต่อระบบ เศรษฐกิ จ
ชุมชน  
 

ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่ ง  ห้วยสาธารณะ 
(ค ลองหิ นลื่ น ) ตาม
แบบแปลนที่ โยธา ธิ
การและผังเมืองกระบี่
กำหนด 

55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 มี ก ารก่ อส ร้ า ง
เข่ือนป้องกันตลิ่ง
ห้ วยสาธารณ ะ 
(คลองหินลื่น)  1 
แห่ง 

1. ป้องกันไม่ให้ตลิ่ง
ริมคลองหินลื่น
พังทลายเสียหาย  
2. เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกกำลังกายของคน
ในตำบลเหนือคลอง    
3. มีพ้ืนที่สำหรับจัด
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน 
ซึ่งจะสามารถกระจาย
รายได้สู่ชุมชน ส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน 

โยธาธิการ
และผังเมอืง
กระบี่ 

แบบ ผ.02/2 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๕๑ 

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
  

2. โครงการติดต้ัง
เสาไฟฟ้าไฮเมส 
(High Mast) 
บริเวณ 
เกาะกลางถนน 
เพชรเกษม 
(ต้ังแต่โค้งน้ำ
เขียว – ถึง 
พรุโต๊ะเพ็ง) 
 

เพ่ือให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวสัญจรไป
มาด้วยความสะดวก 
แล ะป ล อ ดภั ยม าก
ย่ิงข้ึน 
  
 

ติดต้ังเสาไฟฟ้าไฮเมส 
(High Mast) มีความ
สูงไม่น้อยกว่า 15.00 
เมตรจำนวน 20 ต้น 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 
 
พื้นที่ดำเนินการ : 
บริเวณเกาะกลางถนน
เพชรเกษม (ต้ังแต่โค้ง
น้ำเขียว – ถึงพรุโต๊ะ
เพ็ง)   
 

12,000,000  12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 -เสาไฟฟ้าไฮเมส
(High Mast) ที่ได้
มาตรฐาน จำนวน 
20 ต้น  

ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวสัญจรไป
มาด้วยความสะดวก 
และปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 
  
 

-จงัหวัด
กระบี่ 
-แขวงทาง
หลวงกระบี ่
-กรม
ส่งเสริมฯ 
 

3. โครงการ
ก่อสร้างท่าเทียบ
เรือเพ่ือการ
ท่องเท่ียว บ้าน
ท่ากรวด 

1 .เพ่ื อ ก่ อ ส ร้ า ง ท่ า
เ ที ย บ เ รื อ ที่ ไ ด้
ม าต รฐ าน  มี ค วาม
ปลอดภัยต่อประชาชน 
และนักท่องเที่ยวที่มา
ใช้บริการ  
2.เพ่ื อพัฒ นาระบบ
การคมนาคมขนส่ ง
ทางน้ำ  
3.เพ่ือสนับสนุนการ
ข น ส่ ง สิ น ค้ า แ ล ะ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดกระบี่ 
 
 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือ
บ้านทา่กรวด ตาม
แบบที่ 
สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองกระบี่
กำหนด 
 
พื้นที่ดำเนินการ : 
ท่าเทียบเรือบ้านท่า
กรวด 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีท่าเทียบเรือที่ได้
มาตรฐาน 1 แห่ง 

1.ก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ที่ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยต่อประชาชน 
และนักท่องเที่ยวที่มา
ใช้บริการ  
2 .พั ฒ นาระบ บ การ
คมนาคมขนส่งทางน้ำ  
3.สนับสนุนการขนส่ง
สินค้าและส่งเสริมการ
ท่องเที่ ยวของจังหวัด
กระบี่ 
  
 

-จังหวัด
กระบี่ 
-เจ้าท่า
ภูมิภาค
จังหวัด
กระบี่ 
-สำนักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
กระบี่ 
-กรม
ส่งเสริมฯ 
 



  

           แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ๕๒ 

 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
  

4. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พัฒนาพ้ืนที่
ชุมชน 
เหนือคลอง 

1.เพ่ือปรับปรุง 
ภูมิทัศน์เมือง 
เหนือคลองให้มีความ
สวยงาม และมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  
3. เพ่ือมีสถานที่
สาธารณะ เพ่ือการ
ท่องเท่ียว ของ
ประชาชนและเยาวชน
ในพ้ืนที่ชุมชน 
 

ดำเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ พัฒนาพ้ืนที่
ชุมชนเหนือคลองตาม
แบบที่สำนักงานโยธาธิ
การและผังเมืองกระบี่
กำหนดโดยดำเนินการ 
(1) ปรับปรุงศาลา
เทวดาน้ำร้อน 
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลเจ้าเจ้งจุ้ยจ๋อซูก๋ง 
เหนือคลอง 
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนนเทศบาล1 (ตลาด
ในเก่า) 
(4) ปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนเหนือคลอง-
แหลมกรวด 
 
 
 
 
 

12,000,000  12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พัฒนาพ้ืนที่ชุมชน
เห นือคลองตาม
แบบที่สำนักงาน
โยธาธิการและผัง
เมื อ ง ก ร ะ บี่  1 
โครงการ 

1.เพ่ือปรับปรุง 
ภูมิทศัน์เมือง 
เหนือคลองให้มีความ
สวยงาม และมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  
3. เพ่ือมีสถานที่
สาธารณะ เพ่ือการ
ท่องเท่ียว ของ
ประชาชนและเยาวชน
ในพ้ืนที่ชุมชน 
  
 

-จงัหวัด
กระบี่ 
-แขวงทาง
หลวงกระบี ่
-กรม
ส่งเสริมฯ 
 

 



          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๕๓ 

 

 
บัญชีครุภณัฑ ์

 
 
 
 
 



          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๕๔ 

 

 
บัญชีสรุปครภุัณฑ ์

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

             

  ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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. แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 258,800 7 258,800 2 193,500 2 193,500 2 193,500 20 1,098,100 
2. แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

3 312,200 3 312,200 - - - - - - 6 624,400 

3. แผนงานสาธารณสุข 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 5 2,000,000 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 65,600 8 130,300 6 124,700 6 124,700 6 124,700 29 570,000 
3. แผนงานการศึกษา 0 0 2 52,000 2 52,000 2 52,000 2 52,000 8 208,000 

             

รวม 14 1,036,600 21 1,153,300 11 770,200 11 770,200 11 770,200 68 4,500,500 

 
 



  

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๕๕ 

 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2565 

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทัว่ไป) 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ     2566 2567 2568  2569 2570 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ:   จอแสดงภาพ   
 

ผลผลิต : จัดซื้อ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว จำนวน  1 เครื่อง 
 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- จอแสดงภาพ มีขนาดไมน้่อยกว่า 19 น้ิว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 
1,600x900 Pixel 
- มRีefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
   ฯลฯ 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ) 
 
สถานที่ติดต้ัง:  สำนักปลัดเทศบาล (งานธุรการ)   
 

2,800 2,800 - 
 
  

 - 
 
 

- สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

   

แบบ ผ.03 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๕๖ 

 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ     2566 2567 2568  2569 2570 

2 บริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ:   เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 
 

ผลผลิต : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
ราคาเครื่องละ 17,000  บาท จำนวน 2 เครื่อง  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แ บ บ  Cache Memory ร ว ม ใน ร ะ ดั บ  (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่ น้อยกว่า 1  TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 
หน่วย 
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T หรือ
ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

34,000 34,000 - 
 
  

 - 
 
 

- สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๕๗ 

 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ     2566 2567 2568  2569 2570 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(ต่อ) 

 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 
หน่วย 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ) 
สถานที่ติดต้ัง:  สำนักปลัดเทศบาล  
 

     สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

รายการ:  เคร่ืองสำรองไฟฟา้ 
 

ผลผลิต : จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคาเครื่องละ 2,500  บาท  จำนวน  4  เครื่อง  
 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ) 
 
สถานที่ติดต้ัง:  สำนักปลัดเทศบาล   
 

10,000 10,000 - 
 
  

 - 
 
 

- สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๕๘ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568  2569 2570 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ     

รายการ:  เคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์    
ผลผลิต : จัดซื้ อ เครื่ องขยายเสียงพ ร้อมอุปกรณ์    
จำนวน  1  ชุด    
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ลำโพงแบบ 2 ทาง  ขนาด  15  น้ิว    
จำนวน   2 ตัว 
2) ลำโพง Subwoofer ขนาด  18  น้ิว    
จำนวน   2 ตัว 
3) เครื่องผสมสัญญาณเสียง แบบอนาล็อก มิกซ์เซอร์ มี
อินพุตปรีแอมป์ สามารถบันทึกและเล่นสเตอริโอผ่าน
พอร์ต USB   จำนวน  1  ตัว 
4) สายสัญญาณ  จำนวน     4  เส้น 
5) ขาต้ังลำโพง   จำนวน     2  ตัว  
  ฯลฯ 
(จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ ) 
สถานที่ติดต้ัง:  สำนักปลัดเทศบาล   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ     

รายการ:  เคร่ืองบันทึกเสียง    
ผลผลิต : จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง   จำนวน  1  เครื่อง                                           
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลภายใน ไม่น้อยกว่า 16 GB  
- ความละเอียดเสียง ไม่น้อยกว่า 16-bit 
- มีไมโครโฟน 
- ตัดเสียงรบกวนได้ 
     ฯลฯ 
(จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ ) 
สถานที่ติดต้ัง:  สำนักปลัดเทศบาล   
 

 6,000 6,000 - - - สำนัก
ปลัดเทศบาล 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๕๙ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568  2569 2570 

6 บริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง     

รายการ:  รถจักรยานยนต์ 
 
ผลผลิต : จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์
ธรรมดา  จำนวน  1  คัน 
 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา   
-  ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบข้ันต่ำ  
    (1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่เกิน 5 ซีซี 
หรือขนาดเกินกว่า ซีซี  ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี  เป็น
รถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ท่ีกำหนดไว้ 
    (2 ) ราคาที่ ก ำหนด ไม่ รวมอุปกรณ์ และค่ าจด
ทะเบียน 
    (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
     ฯลฯ 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของสำนักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ) 
 
สถานที่ติดต้ัง: สำนักปลัดเทศบาล    
 
 
 
 
 
 

43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๖๐ 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลงั) 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ     2566 2567 2568  2569 2570 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

รายการ:  เคร่ืองสำรองไฟฟา้ 
 

ผลผลิต : จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคาเครื่องละ 2,500  บาท  จำนวน  5   เครื่อง  
 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ) 
 
สถานที่ติดต้ัง:  กองคลัง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,500 12,500 - 
 
  

 - 
 
 

- กองคลงั 

    รวม   7  รายการ 258,800 258,000 193,500 193,500 193,500  

 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๖๑ 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ     2566 2567 2568  2569 2570 

1 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่           

 

รายการ:  โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV 
 

ผลผลิต : จัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV   ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 x 
2,160 พิกเซล   ขนาด 55 น้ิว  ราคาเครื่องละ 
23,000  บาท  จำนวน  2  เครื่อง 
 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV   
 - ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160  
พิกเซล    
 - ขนาดจอภาพ  55 น้ิว        
 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
 - สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
 - เป็นระบบปฏิบั ติการ Android Tizen VIDAA U 
webOS หรืออื่น ๆ 
 - ช่ อ ง ต่อ  HDMI ไม่ น้ อยก ว่า 2  ช่ อ ง  เพ่ื อการ
เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
 - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ 
เพลง และภาพยนตร์ 
 - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
    ฯลฯ 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของสำนักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ) 
 
สถานที่ติดต้ัง:  ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด   
 

46,000 46,000 - - - สำนัก
ปลัดเทศบาล 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๖๒ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568  2569 2570 

2 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร     

 

รายการ:  เคร่ืองสูบน้ำ แบบหอยโข่ง 
 

ผลผลิต : จัดซื้ อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที) ราคา
เครื่องละ 36,100  บาท  จำนวน  2 เครื่อง 
 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้ำ
ได้ 1,500 ลิตรต่อนาที)   
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 น้ิว (100 มิลลิเมตร) 
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีกำหนด 
- ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 
45 ฟุต 
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์
ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
  ฯลฯ 
 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของสำนักงบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ) 
 
สถานที่ติดต้ัง:  1. จุดรับน้ำสถานีดับเพลิง 
                   2. จุดรับน้ำคลองหินลื่น  

 
 
 
 
 

72,200 72,200 - - - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๖๓ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568  2569 2570 

3 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุง

ครุภัณฑ์     

 

รายการ:  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รถยนต์เคลื่อนที่เร็วกู้ภัย ) 
 

ผลผลิต : ดำเนินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รถยนต์เคลื่อนที่เร็วกู้ภัย โดยการซ่อมเปลี่ยนชุดไฟ
สปอร์ตไลท์ หลอดไฟแบบ LED  2  ดวง สูง ไม่น้อย
กว่า 1.50 เมตร ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท ฯลฯ  
จำนวน  1 ชุด 
 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ชุดไฟสปอร์ตไลท์ หลอดไฟแบบ LED 2 ดวง สูง ไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร ควบคุมการทำงานด้วยรี โมท 
 ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

194,000 194,000 - - - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

    รวม   3  รายการ 312,200 312,200 0 0 0  

 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๖๔ 

 

แผนงานสาธารณสุข 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

1 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รายการ: รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก (เบนซิน) 
ผลผลิต :จัดซื้อ รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก (เบนซิน)
ขนาด ไม่ต่ำกว่า 1,400 ซีซี  จำนวน 1 คัน  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 1,400 ซีซี 
- เป็นรถยนต์บรรทุกเล็ก 2 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน 
- จำนวนที่น่ัง 2 ท่ีน่ัง  เบาะคนขับสามารถปรับตามสรีระ
ของผู้ขับข่ีได้                
- พวงมาลัยพาวเวอร์ 
- กระบะท้ายสามารถเปิดด้านข้างได้ถึง 3 ด้าน  
- ราคารวมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์มาตรฐานจาก
โรงงาน  
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
- แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 นิวตันเมตร 
- ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 40 ลิตร 
- ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 จังหวะ ถอย
หลัง 1 จังหวะ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
- เบรกหน้าเป็นดิสเบรก มีช่องระบายความร้อน เบรก
หลังเป็นดรัมเบรก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
- ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัท
พร้อมคอยล์สปริง ด้านหลังแบบคานแข็งพร้อมแหนบ 
- ระบบป้องกันล้อล็อค ABS 
- ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานรอบคัน 
ฯลฯ 
(เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึง 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดล้อม 

    รวม   1  รายการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๖๕ 

 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

  

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

1 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

 

รายการ: โคมไฟถนน LED พร้อมเหล็กยึด 
ถนนเพชรเกษม ซอย 12  
ผลผลิต : จัด                                                                                                                                                                                                                           
ซื้อโคมไฟถนน LED พร้อมเหล็กยึด ถนนเพชร
เกษม ซอย 12  ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์    
จำนวน   15  ชุด  
 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
โคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 
พร้อมเหล็กยึด จำนวน 15 ชุด ประกอบด้วย 
- กิ่งโคมชุบกัลป์วาไนท์ โค้ง ขนาด Ø 1.5" 
ยาว 2.00 เมตร 
- ขาจับรางน้ำปรับได้  
- สายไฟ ฟ้ า VCT ขนาด 2 x2 .5   ยาว 4 
เมตร/ชุด 
- น็อตยึดเสา ขนาด 10 น้ิว เกลียวยาว 2 อัน 
/ ชุด  ฯลฯ 
(จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่
มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์  ของ
สำนักงานประมาณ ) 
 
พื้นที่ดำเนินการ :   
บริเวณถนนเพชรเกษม  ซอย 12 
 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง 

 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๖๖ 

 

 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผดิชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

2 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

  

รายการ: เคร่ืองปั่นไฟ 
ผลผลิต : จัดซื้อเครื่องปั่นไฟ เครื่องยนต์เบนซิน 
จำนวน  1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เครื่องปั่นไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า  5 กิโลวัตต์    
- เครื่องยนต์เบนซิน สตาร์ทด้วยกุญแจ   
- รับประกันสินค้า 1 ปี 
ฯลฯ 
(ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สำนักงานประมาณ แต่มีความต้องการคุณสมบัติ
นอกเหนือบัญชี เป็นเครื่องยนต์เบนซิน จึงขอจัดซื้อ
โดยสืบราคาจากท้องตลาด) 
สถานที่จัดเก็บ :  กองช่าง 
 

- 19,000 19,000  19,000  19,000  กองช่าง 

3 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
 

รายการ: แท่นตัดไฟเบอร ์
ผลผลิต : จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์  ขนาด 14 น้ิว    
จำนวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-กำลังไฟฟ้า ขนาด 2,000 วัตต์      
-ความเร็วรอบตัวเปล่า 3,800 รอบ/นาที  
-ขนาดใบตัด 14 น้ิว  
ฯลฯ   
(จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตาม
บัญชี ราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์  ของสำนักงาน
ประมาณ ) 
สถานที่จัดเก็บ :  กองช่าง 
 

 - 
 
 

3,700 3,700 3,700 3,700 กองช่าง 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๖๗ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

4  อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์โรงงาน 

  
รายการ: เคร่ืองเชือ่มไฟฟา้ 
ผลผลิต : เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (ธูป)    
จำนวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้า(ธูป)  
- กระแสไฟเชื่อม 10-250A 
- รับประกันศูนย์ 2 ปี 
(จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีตาม
บัญชี ราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์  ของสำนักงาน
ประมาณ ) 
 
สถานที่จัดเก็บ :  กองช่าง 
 

 - 
 
 

11,000 11,000 11,000 11,000 กองช่าง 

5 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  

รายการ: เคร่ืองตบดิน 
ผลผลิต : จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน  
1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
 2 ) น้ำห นักของเครื่องตบดินไม่ น้อยก ว่า 80 
กิโลกรัม 
 3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
 4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อ
นาที 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลาง ของบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำ เดือนธันวาคม 
2564 )  
สถานที่จัดเก็บ :  กองช่าง 
 

 - 
 
 

21,000 21,000  21,000 21,000  กองช่าง 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๖๘ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผดิชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

6 อุตสาหกรรม
และโยธา 

คา่
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  

รายการ:  สว่านโรตารี ่
ผลผลิต : จัดซื้อสว่านโรตารี่ จำนวน  1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สว่านโรตารี่ แบบ 3 ระบบ 
- กำลังไฟ  ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์    
- อัตราการเจาะกระแทก ต่อนาที 0-1,400 IPM 

- ความเร็วรอบตัวเปล่า 0-1,200 RPM  
- ระบบปรับหมุน ซ้าย-ขวาได้ 

-  รับประกันสินค้า 1 ป ี

ฯลฯ 
(จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สำนักงานประมาณ ) 
สถานที่จัดเก็บ :  กองช่าง 
 

3,500 3,500 - - - กองช่าง 

7 อุตสาหกรรม
และโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  

รายการ:  สว่านกระแทก 
ผลผลิต : จัดซื้อสว่านกระแทก จำนวน  1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สว่านกระแทก    
- กำลังไฟ  ไม่น้อยกว่า 600 วัตต์    
- อัตราการเจาะกระแทก ต่อนาที 0-4,800 IPM 

- ความเร็วรอบตัวเปล่า 0-3,200 RPM  
-  รับประกันสินค้า 1 ปี 
ฯลฯ 
(จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สำนักงานประมาณ ) 
สถานที่จัดเก็บ :  กองช่าง 
 

2,100 2,100 - - - กองช่าง 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๖๙ 

 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผดิชอบ     2566 2567 2568 2569  2570 

8 อุตสาหกรรม
และโยธา 

คา่
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

 

รายการ:  เคร่ืองสำรองไฟฟา้ 
 

ผลผลิต : จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA ราคาเครื่ อ งละ 2 ,500  บาท  
จำนวน  4   เครื่อง  
 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ื น ฐ าน ก าร จั ด ห าอุ ป ก รณ์ แ ล ะ ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ) 
 
สถานที่ติดต้ัง:  กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

    รวม   8  รายการ 65,600 130,300 124,700 124,700 124,700  

 
 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๗๐ 

 

 
แผนงานการศึกษา 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ     2566 2567 2568  2569  2570 

1. การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ: เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงาน
ประมวลผล  
 

ผลผลิต: จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง    
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 
1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้่อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 
น้ิว  
 

- 22,000 22,000 22,000 22,000 กอง
การศึกษา 

 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๗๑ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568  2569  2570 

 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(ต่อ) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ 
HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า แบบ ติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11 ac) และ Bluetooth  
(ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ 
เดือนธันวาคม 2564 ) 
 
สถานที่ติดต้ัง :  กองการศึกษา เทศบาลตำบล 
เหนือคลอง  
 

     กอง
การศึกษา 

2. การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

 

รายการ: กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล   
 

ผลผลิต:จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล พร้อม
อุปกรณ์  จำนวน  1  เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน  
1.มีระบบเซ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
นเซอร์ ไม่ต่ำกว่า 20 MP APS-C  Exmor  
CMOS    
2.การเชื่อมต่อ WiFi และ Bluetooth 
3.วิดิโอ 4 K 
4.อายุแบตเตอรี่  ไม่น้อยกว่า 300  ภาพ 
5.หน้าจอทัชสกรีนได้ 
6.ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2.00 ล้านจุด 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง
การศึกษา 

 



 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                           ๗๒ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ     2566 2567 2568  2569  2570 

2. การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

(ต่อ) 
 

7.ถ่ายภาพได้ต่อเน่ือง ไม่ น้อยก ว่า 8 ภาพต่อ
วินาที 
ฯลฯ  
(ต้ังตามราคาท้องถ่ิน) 
 
สถานที่ ติดต้ัง: กองการศึกษา เทศบาลตำบล 
เหนือคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     กอง
การศึกษา 

 

    รวม  2  รายการ 0 52,000 52,000 52,000 52,000  

                   


