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ค ำน ำ 
  แผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของเทศบำลต ำบลริมเหนือ จัดท ำขึ้นตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนงำน รำยละเอียด    
โครงกำรและกิจกรรมที่ต้องกำรด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต ำบลริมเหนือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

  แผนด ำเนินงำนฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับโครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ต้อง 
ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ต ำบลริมเหนือ ทั้งที่ปรำกฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 โดยได้จ ำแนกรำยละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือให้
ทรำบถึงกิจกรรมกำรพัฒนำที่ได้แสดงถึงโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร หน่วยงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนทั้งหมด 

  เทศบำลต ำบลริมเหนือ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำนฉบับนี้ สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น และสำมำรถใช้ในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนในเขตพ้ืนที่ได้อย่ำงเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นของผู้บริหำรด้วย 
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1.1  บทน า 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนด าเนินงานให้ด าเนินการตาม 
ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  ๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิ จ
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน     
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   และ   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
       ภายใต้ระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลริมเหนือ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลริมเหนือ มุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ใช้เป็นอย่างดี 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ

กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่และเพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในในปีงบประมาณนั้น 
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก ดังนี้ 

ส่วนที ่ 1 บทน ำ 



- ๒ - 
 

 
 

    3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (รวมทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปที่
เทศบาลอุดหนุนหน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

    3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาของเทศบาลที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หรืองบประมาณรายจ่ายอืน่ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

    3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
    3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

ที่ด าเนินเงินการในพ้ืนที่เทศบาล  
    3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสาน

การด าเนินงานในพ้ืนที ่

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
 ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
  ส่วนที ่ ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
   ๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบผด. ๐๑) 

  ๒.  บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ     (แบบผด.02) 
  3.  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการฯ    (แบบผด.02/1) 

แบบ ผด. ๐๑ 
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 แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลริมเหนือ 
 

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  
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1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลริมเหนือ 
6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้อย่างถูกต้อง 
 

******************************************** 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการ  กิจกรรมและงบประมาณ บัญชี 
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ โดยน าเสนอ ดังนี้ 
 ๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
 แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการคิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ  
 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.๐1 นี้จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ เมื่อลงแต่ 
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง โดยจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ 
 ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 
 แบบ ผด.o๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด า เนินงาน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/ 
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ ด าเนินการ/หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 ๒.๓ บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑) 
 แบบ ผด.o๒/๑ เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/ 
โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ 
ปีงบประมาณและเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

ส่วนที ่ 2 บัญชีโครงกำร/กจิกรรม 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

1) ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

     1.1 แผนงานสาธารณสุข 6 8.22      225,000.00 1.71 ส านักปลัด

รวม 6 8.22 225,000.00     1.71
2) ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและแหล่งน้ า

     2.1 แผนงานเคหะชุมชน 0 0.00 0 0.00 กองช่าง

     2.2 แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00 กองช่าง

     2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 10.96 2,179,800.00  16.59 กองช่าง
รวม 8 10.96 2,179,800.00  16.59

3) ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
   การรักษาความเรียบร้อย

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 6.85 546,000.00     4.15 ส านักปลัด

    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.74 40,000.00       0.30 ส านักปลัด

รวม 7 9.59 586,000.00     4.46

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

แบบ ผด. 01 

4) ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

     4.1 แผนงานการเกษตร 4 5.48 60,000.00       0.46 ส านักปลัด

     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 ส านักปลัด

รวม 4 5.48 60,000.00       0.46
5) ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตร
และการท่องเทีย่ว

     5.1 แผนงานการศึกษา 8 10.96 1,497,698.00  11.40 กองการศึกษาฯ
     5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 4.11 30,000.00       0.23 ส านักปลัด
     5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 6.85 120,000.00     0.91 ส านักปลัด
     5.4 แผนงานพาณิชย์ 0 0.00 0 0.00 ส านักปลัด
     5.5 แผนงานการเกษตร 3 4.11 40,000.00       0.30 ส านักปลัด
     5.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.37 45,000.00       0.34 กองการศึกษาฯ

รวม 20 27.40 1,732,698.00  13.18
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ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

แบบ ผด. 01 

6) ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
   ภูมปิัญญาท้องถ่ิน

     6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 13.70 262,000.00     1.99 กองการศึกษาฯ

รวม 10 13.70 262,000.00     1.99
7) ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละ
   การพัฒนาองค์กร

    7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 11 15.07 230,000.00     1.75 ส านักปลัด

    7.2 แผนงานงบกลาง 7 9.59 7,866,500.00  59.86 ส านักปลัด

รวม 18 24.66 8,096,500.00  61.61
รวมทัง้สิ้น 73 100.00 13,141,998.00   100.00
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1.1 แผนงานสาธารณสุข

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันและระงับ

โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และ
โรคอุบัติใหม่
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 34 ล าดับที ่2)

- กิจกรรมการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ โรคไม่
ติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 
ในชุมชน
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ต่างๆ ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร
เผยแพร่ ฯลฯ

50,000 หมู่ที ่1-5
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
น  าประปา เทศบาลต าบล
ริมเหนือ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 34 ล าดับที ่4)

- การส่งน  าประปาในเขต
เทศบาลต าบลริมเหนือ 
ตรวจสอบคุณภาพน  าจาก
หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

10,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ
และ

หมู่ที ่1-5
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

ที่ โครงการ
พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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1.1 แผนงานสาธารณสุข

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

ที่ โครงการ
พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรค
ไข้เลือดออก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 34 ล าดับที ่1)

- จดักจิกรรมการรณรงค์
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย 
ค่าป้าย ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าน  ามันเชื อเพลิง 
ค่าน  ายาเคมีพน่ก าจดัยงุ 
ค่าจา้งเหมา พน่สารเคมี
ก าจดัยงุ ฯลฯ

20,000 หมู่ที ่1-5
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะและสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 34 ล าดับที ่3)

- จดักจิกรรมส่งเสริมการคัด
แยกขยะและการจดัการขยะใน
ชุมชน 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย 
ค่าป้าย ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์
ค่าเอกสารเผยแพร่ ค่า
สต๊ิกเกอร์ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ

20,000 หมู่ที ่1-5
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด
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1.1 แผนงานสาธารณสุข

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

ที่ โครงการ
พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 34 ล าดับที ่6)

- จดักจิกรรมฉดีวัคซีนป้องกนั
โรคพษิสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมวทีไ่ด้รับการส ารวจและ
ขึ นทะเบียนสัตว์ในต าบล
ริมเหนือ
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย
วัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทยต่์างๆ ค่าป้าย    
ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์
ค่าเอกสารเผยแพร่ ฯลฯ  

25,000 หมู่ที ่1-5
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด
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1.1 แผนงานสาธารณสุข

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

ที่ โครงการ
พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 34 ล าดับที ่8)

- เงินอดุหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในต าบลริมเหนือ
จ านวน  5 หมู่บ้าน ได้แก ่หมู่
ที่ 1, 2, 3, 4, และ หมู่ที ่5  
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 
20,000 บาท

100,000 หมู่ที ่1-5
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

รวม 225,000
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2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 2 จุด ซอยบ้านเลขที่
 115 และบ้านเลขที ่59/1
 หมู่ที ่3 ต าบลริมเหนือ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
แก้ไข คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565  
หน้าที ่4 ล าดับที ่5)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 2 จุด 
ซอยบ้านเลขที ่115 และ
บ้านเลขที ่59/1 หมู่ที ่3 
ต าบลริมเหนือ อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ 
จุดที ่1 บ้านเลขที ่115 
ขนาดกว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 56 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
จุดที ่2 บ้านเลขที ่59/1 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ต าบลริมเหนือก าหนด 

187,000 หมู่ที ่3 กองช่าง

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ า

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
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2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ า

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เสริมผิวทางถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต (Over Lay) 
ซอย 1 หมู่ที ่2 
ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
แก้ไข คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565  
หน้าที ่3 ล าดับที ่3)

ก่อสร้างปรับปรุงเสริม
ผิวทางถนนแอสฟัลติก
คอนกรีต (Over Lay)  
ซอย 1 หมู่ที ่2 ต าบล
ริมเหนือ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
66 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือปริมาณ
พืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 
264.00 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ต าบลริมเหนือก าหนด 

110,000 หมู่ที ่2 กองช่าง
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2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ า

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เสริมผิวทางถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต (Over Lay) 
ซอย 2 ภายในหมู่บ้าน
จัดสรรยุคลธร หมู่ที ่5
ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
แก้ไข คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565  
หน้าที ่5 ล าดับที ่7)

ก่อสร้างปรับปรุงเสริม
ผิวทางถนนแอสฟัลติก
คอนกรีต (Over Lay) 
ซอย 2  ภายในหมู่บ้าน
จัดสรรยุคลธร 
หมู่ที ่5 ต าบลริมเหนือ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.5 เมตร 
ยาว 280 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือปริมาณพืน้ทีร่วมไม่
น้อยกว่า 1,260 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ต าบลริมเหนือก าหนด 

556,000 หมู่ที ่5 กองช่าง

- 15 -



2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ า

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เสริมผิวทางถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต (Over Lay) 
ซอย 2 สามแยกแก้วสา ถึง
บ้านเลขที ่31/1 หมู่ที ่1 
ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
แก้ไข คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565  
หน้าที ่2 ล าดับที ่1)

ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิว
ทางถนนแอสฟัลติก
คอนกรีต (Over Lay) 
ซอย 2 สามแยกแก้วสา ถึง
บ้านเลขที่
31/1 หมู่ที ่1 ต าบลริม
เหนือ อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
ขนาดกว้างเฉล่ีย 4-6 
เมตร ยาว 180 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือปริมาณพืน้ทีร่วมไม่
น้อยกว่า 900 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ต าบลริมเหนือก าหนด 

  

396,000 หมู่ที ่1 กองช่าง

- 16 -



2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ า

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เสริมผิวทางถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต (Over Lay) 
ซอย 6 หมู่ที ่2 
ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
แก้ไข คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
หน้าที ่3 ล าดับที ่4)

ก่อสร้างปรับปรุงเสริม
ผิวทางถนนแอสฟัลติก
คอนกรีต (Over Lay) 
ซอย 6 หมู่ที ่2 ต าบล
ริมเหนือ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
ปริมาณพืน้ทีร่วมไม่น้อย
กว่า 320.00 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ต าบลริมเหนือก าหนด 

134,000 หมู่ที ่2 กองช่าง
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2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ า

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เสริมผิวทางถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต (Over Lay) 
ถนนสายหลัก หมู่ที ่3 
ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้าที ่91 ล าดับที ่11)

ก่อสร้างปรับปรุงเสริม
ผิวทางถนนแอสฟัลติก
คอนกรีต (Over Lay) 
ถนนสายหลัก หมู่ที ่3 
ต าบลริมเหนือ อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่
ขนาดกว้าง 5.0 เมตร 
ยาว 89 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือปริมาณพืน้ทีร่วมไม่
น้อยกว่า 445 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ต าบลริมเหนือก าหนด 

195,000 หมู่ที ่3 กองช่าง
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2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ า

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู ถนนสายหลักถึงสะพาน
น้ าล้อง หมู่ที ่4 
ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
แก้ไข คร้ังที ่1 พ.ศ.2565 
หน้าที ่4 ล าดับที ่6)

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวย ูถนนสายหลักถึง
สะพานน้ าล้อง หมู่ที ่4  
ต าบลริมเหนือ อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร พร้อม
วางท่อ คศล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 เมตร ยาว 10 เมตร 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ต าบลริมเหนือก าหนด

522,000 หมู่ที ่4 กองช่าง
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2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ า

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

8 โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายหลัก หมู่ที ่2 ต าบล
ริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
แก้ไข คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
หน้าที ่2 ล าดับที ่2)

ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายหลัก 
หมู่ที ่2 ต าบลริมเหนือ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 75 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณ
พืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า 
90.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ต าบลริมเหนือก าหนด 

79,800 หมู่ที ่2 กองช่าง

รวม 2,179,800
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 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบล
ริมเหนือ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 59 ล าดับที ่2)

- ด าเนินกิจกรรมของศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนต าบลริมเหนือ
 - มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
 ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ส าหรับประชุม  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ต่างๆ ฯลฯ

5,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกันการจมน  า
ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 59 ล าดับที ่4)

- จัดการอบรมและฝึก
ปฏิบัติการว่ายน  าเพือ่เอาชีวิต
รอดและการกู้ชีพขั นพื นฐาน 
- เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
จ านวน 60 คน
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ

20,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ
และสระ

ว่ายน  าใน 
อ.แม่ริม

ส านักปลัด

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
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 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและ
การตั งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 59 ล าดับที ่1)

- ด าเนินโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุทาง
ถนนและการตั งจดุบริการ
ประชาชน ตามมาตรการ
ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 
- ค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่า
เบี ยเลี ยงให้แกเ่จา้หน้าที ่
และค่าตอบแทน อปพร. 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ฯลฯ

6,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด
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 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 60 ล าดับที ่5)

- จัดการฝึกอบรม และฝึกปฏบิติั 
ใหก้ับชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พบิติัประจ าเทศบาลต าบลริม
เหนือ จ านวน 30 คน  
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปา้ย
 ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ

15,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

5 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV System) 
บริเวณพื นทีเ่ทศบาลต าบลริม
เหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวัด
เชียงใหม่ (งบอดุหนุนเฉพาะ
กจิ)
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 60 ล าดับที ่6)

ติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV System) บริเวณพื นที่
เทศบาลต าบลริมเหนือ

500,000 หมู่ที ่2,3,4
 และ 5
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

รวม 546,000
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  3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ต าบล
ริมเหนือ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 61 ล าดับที ่1)

- จดักิจกรรมใหค้วามรู้และ
รณรงค์การปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด ต าบล
ริมเหนือ 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย 
ค่าปา้ย ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

10,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

2 อุดหนุนทีท่ าการปกครอง
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 โครงการเพิม่ศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 61 ล าดับที ่2)

- อดุหนุนงบประมาณให้ทีท่ า
การปกครองอ าเภอแม่ริม 
ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
แม่ริม (ศอ.ปส.อ.แม่ริม)
- ด าเนินตามโครงการเพิม่
ศักยภาพในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

30,000 อ าเภอแม่ริม ส านักปลัด

รวม 40,000

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
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  4.1 แผนงานการเกษตร

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า
 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 63 ล าดับที ่1)

- จัดกิจกรรมรณรงค์และ
กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า 
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
- ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
- สนับสนุนหน้ากาก
อนามัยN95 ให้กับ
ประชาชน

10,000 หมู่ที ่1-5
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

2 โครงการรวมใจประชา
อาสาท้องถิ่นรักษ์โลกเพือ่
ส่ิงแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 64 ล าดับที ่3)

- กิจกรรมก าจัดผักตบชวา
และท าความสะอาดบริเวณ
ล าน  าแม่ริม มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 60 คน
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

15,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
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  4.1 แผนงานการเกษตร

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 63 ล าดับที ่2)

- ด าเนินกจิกรรมตามฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
- ส ารวจ จดัท าทะเบียน 
ทรัพยากรท้องถิ่น
- ก าหนดพื นทีป่กปัก
- การฝึกอบรมให้ความรู้การ
ด าเนินโครงการ

15,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

4 อุดหนุนทีท่ าการปกครอง
อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ โครงการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 64 ล าดับที ่4)

- อดุหนุนงบประมาณให้กบัที่
ท าการปกครองอ าเภอแม่ริม 
- ด าเนินโครงการแกไ้ขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า อ าเภอแม่
ริม ประจ าปีงบประมาณ 
2566 อ าเภอแม่ริม 

20,000 อ าเภอแม่ริม ส านักปลัด

รวม 60,000
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 5.1 แผนงานการศึกษา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัย

สวมหมวกนิรภัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 68 ล าดับที ่11)

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้การสวมหมวกนิรภัย
- นักเรียน , ครู ศพด.บ้าน
เหมืองผ่า 
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

5,000 ศพด.บ้าน
เหมืองผ่า

กองการศึกษา

2 โครงการเด็กและเยาวชน 
รักษ์ส่ิงแวดล้อม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 67 ล าดับที ่8)

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เกี่ยวกับรักษ์
ส่ิงแวดล้อม
- นักเรียนมูลนิธิมหาราช 5  
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

10,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

กองการศึกษา

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
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 5.1 แผนงานการศึกษา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

3 โครงการเด็กและเยาวชน 
ห่างไกลยาเสพติด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 68 ล าดับที ่9)

- จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เกี่ยวกบัยาเสพติด   
- นักเรียนมูลนิธิมหาราช 5
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

8,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

กองการศึกษา

4 โครงการป้องกันอัคคีภัย
ส าหรับเด็กและเยาวชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 68 ล าดับที ่10)

- จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เกี่ยวกบัอคัคีภัยและการ
ระงับอคัคีภัย 
- นักเรียนศพด.บ้านเหมืองผ่า
และนักเรียนมูลนิธิมหาราช 5 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

10,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

กองการศึกษา
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 5.1 แผนงานการศึกษา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

5 โครงการสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 69 ล าดับที ่15)

- จดักจิกรรมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้กบันักเรียน ศพด.
บ้านเหมืองผ่า 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

5,000 ศพด.บ้าน
เหมืองผ่า

กองการศึกษา
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 5.1 แผนงานการศึกษา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

6 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 66 ล าดับที ่2 และ 
หน้า 66 ล าดับที ่4)

ค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนการ
บริหารส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านเหมืองผ่า สังกดั
เทศบาลต าบลริมเหนือ โดยมี
ค่าใช้จา่ยประกอบด้วย 
ค่าอาหารกลางวัน, ค่าจดัการ
เรียนการสอน (รายหัว), ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอปุกรณ์การ
เรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
และค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
เป็นต้น

290,700 ศพด.บ้าน
เหมืองผ่า

กองการศึกษา

7 ค่าอาหารเสริม (นม)   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 66 ล าดับที ่1)

- อดุหนุนงบประมาณเพือ่เป็น
ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านเหมือง
ผ่า และโรงเรียนมูลนิธิมหาราช
 5 อตัราคนละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วัน

394,738 ศพด.บ้าน
เหมืองผ่า 

และ
โรงเรียน
มูลนิธิ

มหาราช 5 

กองการศึกษา
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 5.1 แผนงานการศึกษา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

8 อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 66 ล าดับที ่3)

อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แกส่ถานศึกษาในต าบล
ริมเหนือ สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน(สพฐ.) ได้แก ่
โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5  
จ านวน 200 วัน

774,260 โรงเรียน
มูลนิธิ

มหาราช 5 

กองการศึกษา

รวม 1,497,698
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 5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 71 ล าดับที ่2)

- จัดสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
ให้ผู้พิการ
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

10,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรีและครอบครัว
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 71 ล าดับที ่1)

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

10,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
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 5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

3 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการกิจกรรมของกิ่ง
กาชาดอ าเภอแม่ริม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 71 ล าดับที ่3)

อดุหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ
แม่ริม ตามโครงการ
กจิกรรมของกิ่งกาชาดอ าเภอ
แม่ริม ประจ าปี 2566

10,000 กิ่งกาชาด
อ าเภอแม่ริม

ส านักปลัด

รวม 30,000
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  5.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายการด าเนินของศูนย์

ยุติธรรมชุมชน ต าบลริมเหนือ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 72 ล าดับที ่1)

- การด าเนินกจิกรรม
ฝึกอบรมและประชุม
คณะกรรมการของศูนย์
ยติุธรรมชุมชนต าบลริมเหนือ
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

10,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

2 โครงการครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 72 ล าดับที ่2)

- จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีในครอบครัว   
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   
ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

20,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
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  5.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

3 โครงการส่งเสริมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 72 ล าดับที ่3)

- จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

20,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ ต าบลริมเหนือ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 73 ล าดับที ่5)

- จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เกี่ยวกบัการพฒันา
อาชีพ 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

40,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด
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  5.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

5 โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบล
ริมเหนือ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 72 ล าดับที ่4)

- จดักจิกรรมให้ความรู้และ
กจิกรรมพฒันาสมาชิก
ส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลริมเหนือ   
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย   
ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

30,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

รวม 120,000
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   5.5 แผนงานการเกษตร

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ 
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ า
ต าบลริมเหนือ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 76 ล าดับที ่1)

- จดัการประชุมและศึกษาดู
งาน ให้คณะกรรมการ
ศูนยบ์ริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบลริมเหนือ
 - ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการ
พฒันาจดุสาธิต ค่าเบีย้
ประชุม ค่าวัสดุในการ
จดันิทรรศการเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ

10,000 ศูนย์บริการ
และ

ถ่ายทอดฯ
ต.ริมเหนือ

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการท าปุย๋
หมักจากเศษใบไม้และเศษ
วัชพืชเพือ่ลดการเผาใน
ชุมชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 76 ล าดับที ่2)

- จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เกี่ยวกบัการท าปุย๋หมัก
จากเศษใบไม้และเศษวัชพชื 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

10,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
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   5.5 แผนงานการเกษตร

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

3 โครงการอบรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 76 ล าดับที ่3)

- จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

20,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

รวม 40,000
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  5.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง

อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดงำนมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ
(แผนพัฒนำท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้ำ 77 ล ำดับที ่1)

อุดหนุนให้ทีท่ ำกำร
ปกครองอ ำเภอแม่ริม ตำม
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดงำนมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ ประจ ำปี 
งบประมำณ 2566 
อ ำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่

45,000 อ ำเภอแม่ริม กองกำรศึกษำ

รวม 45,000

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการศึกษา คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
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  6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

ต าบลริมเหนือ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 79 ล าดับที ่6)

- จดัการแขง่ขนักฬีาและ
สร้างความสามัคคีในต าบลริม
เหนือ 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย 
ประกอบด้วย ค่าป้าย ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าจดั 
เตรียมสถานที ่สนาม
ค่าอปุกรณ์กฬีาค่าตอบแทน
เจา้หน้าทีป่ระจ าสนาม
ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีจ่ดัการ
แขง่ขนักฬีา
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าโล่หรือถว้ยรางวัล เงินหรือ
ของรางวัล ค่าใช้จา่ยพธิี
เปิด-ปิด ค่าชุดกฬีา ฯลฯ 

50,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

กองการศึกษา

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
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  6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

2 โครงการฝึกอบรมกิจกรรม
สร้างสรรค์เพือ่พัฒนาเด็ก
และเยาวชน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 79 ล าดับที ่7)

- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับ
เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนมูลนิธิมหาราช 5 
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

12,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เด็กและเยาวชน
(2566-2570) 
หน้า 80 ล าดับที ่8)

- จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสริม
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
- เด็ก นักเรียนในพืน้ที ่
ทต.ริมเหนือ
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

30,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

กองการศึกษา
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  6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

4 โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 78 ล าดับที ่1)

- จดักจิกรรมหล่อเทียนและ
ถวายเทียนเขา้พรรษาวัดต่างใน
ต าบลริมเหนือ
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย
ค่าป้าย ค่าอาหารค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์
ต่างๆ ค่าใช้จา่ยในการตกแต่ง
สถานที ่ค่าจา้งเหมารถ
ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ

20,000 หมู่ที ่1-5
ต าบล

ริมเหนือ

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณี
ท าบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า
 ต้อนรับปีใหม่
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 78 ล าดับที ่2)

- จดังานท าบุญตักบาตรส่งท้าย
ปีเกา่ต้อนรับปีใหม่   
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย
ค่าป้าย ค่าอาหารค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์
ต่างๆ ค่าใช้จา่ยในการตกแต่ง
สถานที ่ค่าจา้งเหมารถ
ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ

10,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

กองการศึกษา
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  6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

6 โครงการจัดงานประเพณี
ปีใ๋หม่เมือง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 79 ล าดับที ่4)

- จดังานประเพณีปีใ๋หม่เมือง 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย
ค่าป้าย ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ 
ค่าจา้งเหมารถประชาสัมพนัธ์ 
ค่าใช้จา่ยในการประกวดหรือ
แขง่ขนั  ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน เงินหรือของรางวัล ฯลฯ

50,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง (ยี่เป็ง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 78 ล าดับที ่3)

- จดังานประเพณีลอยกระทง 
(ยี่เป็ง) 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย
ประกอบด้วยค่าป้าย ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จา่ยในการ
ตกแต่งสถานที ่ค่าจา้งเหมารถ
ประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จา่ยใน
การประกวดหรือแขง่ขนั 
ค่าตอบแทนกรรมการ เงิน
รางวัล ฯลฯ

50,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

กองการศึกษา
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  6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

8 โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 79 ล าดับที ่5)

- จดัฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กบัเด็ก 
นักเรียน 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

10,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

กองการศึกษา

9 อุดหนุนทีท่ าการปกครอง
อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 80 ล าดับที ่9)

- อุดหนุนงบประมาณให้กับที่
ท าการปกครองอ าเภอแม่ริม 
- ด าเนินโครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา และ
วัฒนธรรม ประเพณี
ประจ าปี 2566  

10,000 อ าเภอแม่ริม กองการศึกษา
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  6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลริมเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 80 ล าดับที ่10)

- อดุหนุนงบประมาณให้กบั
สภาวัฒนธรรมต าบลริมเหนือ
- ด าเนินโครงการอนุรักษ์และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา

20,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

กองการศึกษา

รวม 262,000
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7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์หรืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
เพือ่ร่วมงานรัฐพิธ/ีพระราชพิธี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 82 ล าดับที ่2)

- จดักจิกรรมประชาสัมพนัธ์
หรืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนเพือ่ร่วมงานรัฐ
พธิี/พระราชพธิี 
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย
ค่าใช้จา่ยในการตกแต่งจดั
สถานที ่ค่าวัสดุอปุกรณ์ใน
การจดังาน ค่าใช้จา่ยในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าจา้ง
เหมารถรับส่ง ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

2 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติหรือ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 82 ล าดับที ่1)

- จัดกิจกรรมและจัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติหรือ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดงาน ฯลฯ

10,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละการพัฒนาองค์กร

ที่ โครงการ
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7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละการพัฒนาองค์กร

ที่ โครงการ

3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา
(2566-2570) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 83 ล าดับที ่5)

- จดัการฝึกอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
 พนักงานจา้ง ตัวแทนหมู่บ้าน
 ชุมชนต่างๆ ในต าบลริมเหนือ

50,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 82 ล าดับที ่3)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ทัว่ไปและการเลือกต้ังซ่อม
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนต าแหน่งว่าง 
และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ัง
ใหม่และกรณีอื่นๆ ) 

10,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด
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7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละการพัฒนาองค์กร

ที่ โครงการ

5 โครงการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 84 ล าดับที ่8)

- จดังานวันท้องถิ่นไทย วันที ่
18 มีนาคม ของทุกปี
- มีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ฯลฯ

10,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

6 โครงการเทศบาลต าบล
ริมเหนือสัญจร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 83 ล าดับที ่7)

- จัดกิจกรรมให้บริการ
ประชาชนในพืน้ที ่
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

20,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด
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7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละการพัฒนาองค์กร

ที่ โครงการ

7 อดุหนุนเทศบาลต าบล
สันโป่ง  โครงการบริหาร
จดัการศูนยป์ฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอแม่ริม จงัหวัด
เชียงใหม่
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 84 ล าดับที ่9)

- อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เทศบาลต าบลสันโป่ง 
- ด าเนินโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 ประจ าปี งบประมาณ 2566

40,000 เทศบาล 
ต าบลสันโป่ง

ส านักปลัด

8 อดุหนุนทีท่ าการปกครอง
อ าเภอแม่ริม จงัหวัด
เชียงใหม่ โครงการส่งเสริม
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 84 ล าดับที ่10)

- อุดหนุนงบประมาณให้กับที่
ท าการปกครองอ าเภอแม่ริม 
- ด าเนินโครงการส่งเสริม
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2566   

20,000 อ าเภอแม่ริม ส านักปลัด
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7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละการพัฒนาองค์กร

ที่ โครงการ

9 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 85 ล าดับที ่11)

- จัดกิจกรรมการประชุม
ประชาคมและการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลริมเหนือ 
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
กระดาษและเคร่ืองเขียน ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

10 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าส่ือ
ส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ภาษี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 85 ล าดับที ่13)

- ค่าจ้างในการจัดท าส่ือ
ส่ิงพิมพ์ เช่น ค่าจ้างเหมา
พิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ฯลฯ

20,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

กองคลัง
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7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละการพัฒนาองค์กร

ที่ โครงการ

11 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 85 ล าดับที ่12)

- การด าเนินการปรับปรุง
แผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
- มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าวัสดุ ค่าใช้
สอย ค่าตอบแทน ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

กองคลัง

รวม 230,000
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7.2 แผนงานงบกลาง

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 87 ล าดับที ่5)

- จ่ายเบีย้ยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุแบบช่วงอายุตาม
ขั้นบันได  จ านวน 795 
คน จ านวน 12 เดือน ตาม
ข้อมูลระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบีย้ยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

6,220,800 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

2 เบีย้ยังชีพความพิการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 88 ล าดับที ่6)

จ่ายเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ  จ านวน 
96 คน จ านวน 12 เดือน 
ตามข้อมูลระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบีย้ยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

931,200 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละการพัฒนาองค์กร

ที่ โครงการ
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7.2 แผนงานงบกลาง

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละการพัฒนาองค์กร

ที่ โครงการ

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 88 ล าดับที ่7)

- จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ จ านวน 7 รายๆ ละ 
500 บาท/เดือน 
รวม 12 เดือน

42,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

4 เงินค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท.)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 87 ล าดับที ่1)

- เงินค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท.) ตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556
 หมวดที ่3 ข้อ 15,16

31,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด
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7.2 แผนงานงบกลาง

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละการพัฒนาองค์กร

ที่ โครงการ

5 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 87 ล าดับที ่2)

- เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) โดยถือปฏิบัติ
ตามความในพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 
ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2546

559,500 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด
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7.2 แผนงานงบกลาง

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละการพัฒนาองค์กร

ที่ โครงการ

6 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลริมเหนือ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 87 ล าดับที ่4)

- สนับสนุนเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลริม
เหนือ โดยยึดหลักประชาชน
ออม 1 ส่วน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน
และรัฐบาล 1 ส่วน โดยใน
ส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีจ านวนเท่าที่
ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและ
ไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคน
ต่อปี และเป็นไปด้วยความ
อิสระตามศักยภาพทางการ
คลัง 

20,000 กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนต าบล
ริมเหนือ

ส านักปลัด
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7.2 แผนงานงบกลาง

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่แีละการพัฒนาองค์กร

ที่ โครงการ

7 เงินสมทบงบประมาณ
เขา้บัญชีระบบหลักประกนั
สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ
พืน้ทีเ่ทศบาลต าบลริมเหนือ
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
(2566-2570) 
หน้า 87 ล าดับที ่3)

- เงินสมทบงบประมาณเข้า
บัญชีระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ
พืน้ทีเ่ทศบาลต าบลริมเหนือ
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2552

62,000 เทศบาล 
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

รวม 7,866,500
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1.3 แผนงานบริหารทัว่ไป

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุงห้องประชุม

สภาเทศบาล อาคารส านักงาน
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
เพิม่เติม คร้ังที ่6 พ.ศ. 2564
 หน้าที ่9 ล าดับที ่2)

-ปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาล อาคารส านักงาน 
ตามแบบเทศบาลต าบลริม
เหนือก าหนด

185,200 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

รวม 185,200

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
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1.3 แผนงานบริหารทัว่ไป

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการติดต้ังถงัเกบ็น้้าเสีย

และรางรองรับน้้าเสีย
รถบรรทุกขยะ 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
เพิม่เติม คร้ังที ่6 พ.ศ. 
2564 หน้าที ่10
ล้าดับที ่1)

ติดต้ังถังเก็บน้้าเสียและราง
รองรับน้้าเสียรถบรรทุกขยะ

18,000 เทศบาล
ต้าบล

ริมเหนือ

ส้านักปลัด

รวม 18,000

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอ่สร้างอาคาร

เอนกประสงค์ หมู่ที ่5 
(แผนพฒันาท้องถิ่นฯ
(2561-2565)เพิม่เติม
คร้ังที ่5 พ.ศ.2564 
หน้า 16 ล าดับที ่18)

- ด าเนินการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที ่5ขนาด
กว้าง 8 เมตรยาว 12 เมตร 
หรือปริมาณพืน้ทีร่วมไม่น้อย
กว่า 96ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนทีก่ าหนด 

350,000 หมู่ที ่5 กองช่าง

2 โครงการติดต้ังป้ายซอย 
ป้ายหมู่บ้าน ภายในพืน้ที่
เทศบาลต าบลริมเหนือ
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
เพิม่เติม คร้ังที ่7 พ.ศ. 
2564 หน้าที ่9 ล าดับที ่3
ล าดับที ่1)

ติดต้ังป้ายซอยหมู่บ้าน ขนาด
ป้าย 0.70 x 0.25 ม. สูง
เฉล่ีย 2.50 ม. จ านวน 46 
ป้าย ตามแบบทีเ่ทศบาล
ต าบลริมเหนือก าหนด 

151,800 หมู่ที ่1 -5
ต าบล

ริมเหนือ

กองช่าง

รวม 501,800

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กันเงินกรณียังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพัน
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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1.3 แผนงานบริหารทัว่ไป

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารอเนกประสงค์ เทศบาล
ต าบลริมเหนือ   
(แผนพฒันาทอ้งถิน่ฯ
(2561-2565) แก้ไข คร้ังที่ 1
 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 2 
ล าดับที่ 1

-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ เปล่ียน
กระเบือ้งหลังคาและฝ้า
เพดาน ชั้นที่2 ภายนอกและ
ภายใน พร้อมเปล่ียนโคม
ไฟฟา้ส่องสว่าง  ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลริมเหนือ
ก าหนด

572,700 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

2 โครงการปรับปรุงห้องเกบ็
ของภายในอาคารส านักงาน
ให้เป็นห้องท างาน 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
เพิม่เติม คร้ังที ่7 พ.ศ. 
2564 หน้าที ่8 ล าดับที ่1 
ล าดับที ่1)

ค่าปรับปรุง ห้องเก็บของ
ภายในอาคารส านักงานให้
เป็นห้องท างาน โดยการ ปู
กระเบือ้งพืน้ห้องใหม่ และ
เปล่ียนประตูห้องปลัดและ
ห้องประธานสภา ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลริมเหนือ
ก าหนด

43,200 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กันเงินกรณียังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพัน
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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1.3 แผนงานบริหารทัว่ไป

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กันเงินกรณียังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพัน
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

3 โครงการปรับปรุงห้อง
ท างานภายในอาคาร
อเนกประสงค์ 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
แกไ้ข คร้ังที ่1 พ.ศ. 2565 
หน้าที ่2 ล าดับที ่2 
ล าดับที ่1)

ปรับปรุงห้องท างานภายใน
อาคารอเนกประสงค์ โดย
การปูกระเบือ้งห้องใหม่ และ
เปล่ียนประตูห้องท างานรอง
นายกเทศมนตรีและห้อง
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
ริมเหนือ ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลริมเหนือก าหนด

51,600 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

- 61 -



1.3 แผนงานบริหารทัว่ไป

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กันเงินกรณียังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพัน
เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

4 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลริมเหนือ 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
(2561-2565) 
เพิม่เติม คร้ังที ่5 พ.ศ. 
2564 หน้าที ่8 ล าดับที ่3 
ล าดับที ่1)

ปรับปรุงห้องน้ า ชั้นบน ชั้น
ล่าง จ านวน 4 ห้อง ภายใน
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลริมเหนือ ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลริมเหนือ
ก าหนด 

166,400 เทศบาล
ต าบล

ริมเหนือ

ส านักปลัด

รวม 833,900
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แบบ ผด.02/1 

 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
เทศบำลต ำบลริมเหนือ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวม   
ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทียู 
(กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องปรับอากาศ จ านวน 
1 เครื่อง  
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2564 

16,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาล 
ต าบล 

ริมเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักปลัด 
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แบบ ผด.02/1 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
เทศบำลต ำบลริมเหนือ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาด    
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
(กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง  
- ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 
 
 
 

17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาล 
ต าบล 

ริมเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองคลัง 
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แบบ ผด.02/1 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
เทศบำลต ำบลริมเหนือ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องส ารองไฟฟ้า - เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 1 เครื่อง 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 
 

2,500 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล 
ต าบล 

ริมเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด.02/1 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
เทศบำลต ำบลริมเหนือ อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งระบบ
กระจายเสียงตามสาย
ของเทศบาลต าบล     
ริมเหนือ  
(กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน) 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งระบบกระจายเสียง
ตามสายของเทศบาลต าบล
ริมเหนือ ระยะที่ 2   

230,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาล 
ต าบล 

ริมเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักปลัด 
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