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ค ำน ำ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติ  ประกอบกับจะท าให้
การประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบ้านต๋อมเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕64  ที่จัดท าข้ึน จะสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านต๋อม  
อีกท้ังสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด   
 

            คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
ผู้จัดท า 
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บทน ำ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการด าเนินงานเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทาง

ในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน

และบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

ท าให้การติดตามประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีมีความชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารและประสานงานของผู้บริหารท้องถิ่น 

2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

4. เพ่ือให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ

ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

นั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืน จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก

หน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ แบบบูรณาการ 

 ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด

หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงาน ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 บทน า 

  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ 
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 ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ การประกาศ

แผนการด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เรื่อง แผนการ

ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. ผู้บริหารสามารถใช้แผนการด าเนินงานเป็นกรอบในการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น 

2. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะผู้บริหาร/ประชาชนในชุมชนสามารถทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่ เกิดขึ้นภายในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ 

 



 
 

บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม 
ส ำหรับ อปท.ด ำเนินกำร 

 



แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ที่ด ำเนินกำร ทั้งหมด ทั้งหมด

1.  ยุทธศำสตร์ดำ้นเศรษฐกิจ

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 3.85 109,700                0.38 กองช่าง

รวมยุทธศำสตร์ที่  1 1 3.85 109,700               0.38

2.  ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชวีิต

     2.1 แผนงานการศึกษา 2 7.69 1,585,060              5.54 ส านักปลัด 

     2.2 แผนงานงบกลาง 3 11.54 24,510,000            85.73 ส านกัปลัด

     2.3 แผนงานสาธารณสุข 2 7.69 110,000                0.38 กองสาธารณสุขฯ

     2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 2 7.69 160,000                0.56 ส านกัปลัด

รวมยุทธศำสตร์ที่  2 9 34.62 26,365,060           92.22

3.  ยุทธศำสตร์ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

      3.1 แผนงานการเกษตร 3 11.54 180,000                0.63 กองสาธารณสุขฯ/ส านักปลัด

      3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 3.85 20,000                  0.07 ส านกัปลัด

รวมยุทธศำสตร์ที่  3 4 15.38 200,000               0.70

4. ยุทธศำสตร์ดำ้นควำมมัน่คงและควำมสงบเรียบร้อย

     4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 11.54 70,000                  0.24 ส านกัปลัด

บญัชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร

เทศบำลต ำบลบำ้นตอ๋ม

 จ ำนวนงบประมำณ
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จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ที่ด ำเนินกำร ทั้งหมด ทั้งหมด

 จ ำนวนงบประมำณ

     4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 3.85 10,000                  0.03 กองสาธารณสุขฯ

     4.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 3.85 40,000                  0.14 ส านกัปลัด

รวมยุทธศำสตร์ที่  4 5 19.23 120,000               0.42

5. ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 19.23 1,675,000              5.86 ส านักปลัด,กองคลัง

    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 7.69 120,000                0.42 ส านักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ที่  5 7 26.92 1,795,000            6.28

รวมทั้ง  5  ยุทธศำสตร์ 26 100 28,589,760        100
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำหรับ อปท.ด ำเนินกำร 
 



1. ยุทธศาสตรด์า้นเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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  โครงการประเมินผลผังเมืองรวม

เมืองพะเยา (ท.114/เงินอดุหนุน

ทั่วไป)

 ค่าใชจ้า่ยการประเมนิผลการ

เปล่ียนแปลงสภาพการณ์ และ

ส่ิงแวดล้อมการใชบ้งัคับผังเมอืงรวม

เมอืงพะยา พ.ศ.2562 ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบา้นต๋อม 

ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.

2542 มาตรา 16 และมาตรา 17

109,700            ต าบลบ้านต๋อม กองชา่ง

รวม 1 109,700          

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ส าหรบั อปท.ด าเนินการ

เทศบาลต าบลบ้านตอ๋ม

    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน
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2. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม 

(ท.97,เงินอดุหนุนทั่วไป)

 ค่าจดัหาอาหารเสริม (นม) ให้กบั

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ 

ทต.บ้านต๋อมและโรงเรียนในสังกดั 

สพฐ. ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านต๋อม

823,800           ศพด.ในความ

ดูแลของ ทต.

บ้านต๋อมและ

โรงเรียนในสังกดั

 สพฐ.

ส านักปลัด/

งานศึกษา

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลบ้านตอ๋ม

    2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ส าหรบั อปท.ด าเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ

บริหารสถานศึกษา

(ท.102,เงินอดุหนุนทั่วไป)

 (1)  ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน

ความดูแลของเทศบาลต าบลบา้นต๋อม  อตัรา

มือ้ละ  20 บาท/คน/วัน  จ านวน

245  วัน  เปน็เงิน  588,000 บาท  

 (2)  ค่าจัดการเรียนการสอนศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กในความดูแลของเทศบาลต าบลบา้นต๋อม  

อตัราคนละ  1,700  บาท/ป ี 

จ านวน  125,800 บาท 

(3)  ค่าหนงัสือเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน

ความดูแลของเทศบาลต าบลบา้นต๋อม  อตัรา

คนละ  200 บาท/ป ี จ านวน  8,400 บาท  

(4)  ค่าอปุกรณ์การเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ในความดูแลของเทศบาลต าบลบา้นต๋อม  

อตัราคนละ  200 บาท/ป ี จ านวน  8,400 

บาท  

(5)  ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ในความดูแลของเทศบาลต าบลบา้นต๋อม  

อตัราคนละ  300 บาท/ป ี จ านวน  12,600 

บาท   

(6)  ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กในความดูแลของเทศบาลต าบลบา้นต๋อม  

อตัราคนละ  430 บาท/ป ี จ านวน  18,060  

บาท  

761,260           ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก 3 แห่ง

ส านักปลัด/

งานศึกษา

รวม 2 1,585,060        
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยงัชพี

ผู้ป่วยเอดส์ (ท.125,เงินอดุหนุน

ทั่วไป)

 เงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ 

ให้แกผู้่ป่วยเอดส์ที่แพทยไ์ด้รับรอง

และท าการวินิจฉยัแล้วในเขตพื้นที่

ต าบลบ้านต๋อม

570,000           ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชมุชน

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยงัชพี

ผู้สูงอาย ุ(ท.125,เงินอดุหนุนทั่วไป)

เงินเบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุ60 ปี บริบูรณ์

ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถว้นในเขต

พื้นที่ต าบลบ้านต๋อม

19,140,000 ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชมุชน

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีคน

พิการ (ท.125, เงินอดุหนุนทั่วไป)

เบี้ยความพิการให้แกค่นพิการที่มี

สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้

แสดงความจ านงโดยการขอขึ้น

ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ

พิการกบัเทศบาลต าบลบ้านต๋อม

4,800,000 ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชมุชน

รวม 3 24,510,000      

    2.2 แผนงานงบกลาง
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 โครงการจดักจิกรรมป้องกนั

ควบคุมโรคต่างๆ (ท.110,เงิน

รายได้)

 ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมป้องกนั

ควบคุมโรคต่างๆ เชน่ โรค

ไขเ้ลือดออก โรคมือเท้าปาก ฯลฯ

50,000             ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า (ท.

110,เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือวัคซีน  อปุกรณ์ในการฉดี 

และรายจา่ยอื่นที่จ าเป็น เพื่อป้องกนั

และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั

จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จ

พระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ

วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒน วรขตัติยราชนารี

60,000             ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 2 110,000          

    2.3 แผนงานสาธารณสขุ
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 โครงการแขง่ขนักฬีาบ้านต๋อม

เกมส์ (ท.120,เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัเตรียมสถานที่  ค่ากรรมการ

ตัดสิน  ค่าวัสดุอปุกรณ์และรายจา่ย

อื่นที่จ าเป็นในการจดัการแขง่ขนักฬีา

บ้านต๋อมเกมส์  

80,000             ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานศึกษา

2 โครงการสืบสานประเพณีลอย

กระทง (ท.121,เงินรายได้)

 ค่าจดัเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอปุกรณ์

และรายจา่ยอื่นที่จ าเป็นในการจดั

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง

80,000             ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานศึกษา

รวม 2 160,000          

    2.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการป้องกนัก าจดัผักตบชวา

และวัชพืช (ท.123,เงินอดุหนุน

ทั่วไป)

 ค่าด าเนินการป้องกนัก าจดั

ผักตบชวาและวัชพืชในเขตพื้นที่

ต าบลบ้านต๋อมและกว๊านพะเยา

           100,000 ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและบริหาร

จดัการส่ิงแวดล้อม (ท.123,เงิน

อดุหนุนทั่วไป)

ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ตามแนวทางพระราชด าริ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระ

ราชเสาวนียส์มเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนิีนาถ  พระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารีและบริหารจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมอยา่งมีส่วนร่วม เชน่ การ

รณรงค์ลดปัญหาหมอกควัน ฯลฯ

50,000             ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุขฯ

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลบ้านตอ๋ม

    3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ส าหรบั อปท.ด าเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 โครงการอบรมการจดัการดินปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน (ท.122,เงิน

รายได้)

ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าวัสดุ

อปุกรณ์และรายจา่ยอื่นที่จ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการอบรมการ

จดัการดินปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

30,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานส่งเสริม

การเกษตร

รวม 3 180,000          

1 โครงการป้องกนัหมอกควันและ

ไฟป่า  (ท.94,เงินรายได้)

 ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมป้องกนั

ไฟป่า และการลดผลกระทบจาก

ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

20,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกนัฯ

รวม 1 20,000            

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการบริหารจดัการศูนย์

อปพร.เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

(ท.90,เงินอดุหนุนทั่วไป)

 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานศูนย ์อป

พร.เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เชน่ การ

ฝึกอบรม อปพร., OTOS,การฝึก

ทบทวน ฯลฯ

30,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกนัฯ

2 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ

ทางถนนในชว่งเทศกาล (ท.93,

เงินรายได้)

 ค่าใชจ้า่ยในการเฝ้าระวังป้องกนั 

แกไ้ขปัญหาและลดอบุัติเหตุทางถนน

ในชว่งเทศกาลต่าง ๆ เชน่ เทศกาลปี

ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ฯลฯ

             10,000 ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกนัฯ

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลบ้านตอ๋ม

4. ยุทธศาสตรด์า้นความมั่นคงและความสงบเรยีบรอ้ย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ส าหรบั อปท.ด าเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3  โครงการฝึกอบรมชดุปฏบิัติการ

จติอาสาภยัพิบัติประจ าเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม (ท.94,เงิน

อดุหนุนทั่วไป)

 เพื่อจา่ยเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าวัสดุอปุกรณ์และรายจา่ยอื่นที่

จ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ

ฝึกอบรมชดุปฏบิัติการจติอาสาภยั

พิบัติประจ าเทศบาลต าบลบ้านต๋อม

30,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกนัฯ

รวม 3 70,000            

1 โครงการป้องกนัและแกไ้ข ปัญหา

ยาเสพติด (ท.119,เงินอดุหนุน

ทั่วไป)

 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานป้องกนั 

ป้องปรามและบ าบัดรักษาผู้เกี่ยวขอ้ง

กบัยาเสพติด

10,000             ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 1 10,000            

    4.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 โครงการจดังานรัฐพิธี (ท.75,เงิน

รายได้)

 ค่าใชจ้า่ยในการจดังานและเขา้ร่วม

กจิกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวันส าคัญของ

ทางราชการ เชน่ วันปิยมหาราช ฯลฯ

40,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานบริหาร

ทั่วไป

รวม 1 40,000            

    4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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5. ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการที่ดี

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการจดัท าแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม (ท.83,

เงินรายได้)

 ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าและประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อน า

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิัติ

10,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานแผนฯ

2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิ์น ด้วยโปรแกรม 

Ltax-GIS และ Ltax-3000   (ท.

85,เงินรายได้)

 ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุงแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิ์นในเขตพื้นที่

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

350,000           ต.บ้านต๋อม กองคลัง

3 โครงการจดังานวันเทศบาล (ท.76,

เงินอดุหนุนทั่วไป)

 ค่าจดัเตรียมพิธีทางศาสนา 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใชจ้า่ย

อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการจดังานวัน

เทศบาล

10,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานบริหาร

ทั่วไป

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลบ้านตอ๋ม

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ส าหรบั อปท.ด าเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 โครงการจดังานวันท้องถิ่นไทย 

(ท.76,เงินอดุหนุนทั่วไป)

 ค่าจดัเตรียมพิธีทางศาสนา 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใชจ้า่ย

อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการจดังานวัน

ท้องถิ่นไทย

5,000               ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานบริหาร

ทั่วไป

5 โครงการจดัการเลือกต้ัง (ท.77,

เงินรายได้ 500,000 บาท , เงิน

อดุหนุนทั่วไป 800,000 บาท)

 ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ังผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชกิสภาท้องถิ่นและ

ค่าใชจ้า่ยสนับสนุนการเลือกต้ัง

1,300,000         ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานบริหาร

ทั่วไป

รวม 5 1,675,000        

1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น (ท.120,

เงินอดุหนุนทั่วไป)

  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าวัสดุ

อปุกรณ์และรายจา่ยอื่นที่จ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น

30,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานการ

เจา้หน้าที่

    5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ท้องถิ่นและคณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านต๋อมมุ่งสู่

ไทยแลนด์ 4.0 (ท.120,เงิน

อดุหนุนทั่วไป)

 ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าวัสดุ

อปุกรณ์และรายจา่ยอื่นที่จ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและ

คณะกรรมการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลบ้านต๋อมมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 

90,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานการ

เจา้หน้าที่

รวม 2 120,000          
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บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำหรับอุดหนุนส่วนรำชกำร องค์กรประชำชน 
 



แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ที่ด ำเนินกำร ทั้งหมด ทั้งหมด

1.  ยุทธศำสตร์ดำ้นเศรษฐกิจ

      1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 20.00 200,000                9.45 กองช่าง

รวมยุทธศำสตร์ที่  1 1 20.00 200,000              9.45

2.  ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชวีิต

      2.1 แผนงานการศึกษา 1 20.00 1,240,000              58.60 ส านกัปลัด

      2.2 แผนงานงบกลาง 1 20.00 304,000                14.37 กองสาธารณสุขฯ

      2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 20.00 360,000                17.01 กองสาธารณสุขฯ0.00 0.00

รวมยุทธศำสตร์ที่  2 3 60.00 1,904,000            89.98

4. ยุทธศำสตร์ดำ้นควำมมัน่คงและควำมสงบเรียบร้อย

     4.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 20.00 12,000                  0.57 ส านกัปลัด

รวมยุทธศำสตร์ที่  4 1 20.00 12,000                0.57

รวมทั้งหมด 5 100 2,116,000         100

 จ ำนวนงบประมำณ

บญัชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564
ส ำหรับ อุดหนุนส่วนรำชกำร องค์กรประชำชน ฯลฯ

เทศบำลต ำบลบำ้นตอ๋ม
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1. ยุทธศาสตรด์า้นเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการขยายเขตไฟสาธารณะ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  (ท.118,

เงินรายได้)

 เงินอดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค

จงัหวัดพะเยาในการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล

บ้านต๋อม

200,000           ต าบลบ้านต๋อม กองชา่ง

รวม 1 200,000          

แบบ ผด.02

บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

ส ำหรบั อุดหนุนส่วนรำชกำร องค์กรประชำชน ฯลฯ

เทศบำลต ำบลบ้ำนตอ๋ม

    1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2. ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชวีิต

1 โครงการสนันสนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียน  (ท.102,เงินอดุหนุน

ทั่วไป)

 เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สพฐ.) ระดับชั้นอนบุาล - ป.6  อตัรา

มื้อละ  20  บาท/คน/วัน  จ านวน  

200  วัน  เปน็เงิน 1,240,000 บาท  

แยกเปน็

     - โรงเรียนบา้นร่องหา้  ต้ังไว ้ 

520,000 บาท 

     - โรงเรียนบา้นต๋อม  ต้ังไว ้ 

720,000  บาท  

1,240,000         โรงเรียนบ้าน

ร่องห้า/ 

โรงเรียนบ้านต๋อม

ส านักปลัด/

งานศึกษา

รวม 1 1,240,000        

1 โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกนัสุขภาพ (สปสช) (ท.

126,เงินรายได้)

เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลบา้นต๋อม
304,000           ต าบลบ้านต๋อม กอง

สาธารณสุข ฯ

  2.2 แผนงำนงบกลำง

  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม 1 304,000          

1 โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข (ท.109,เงินอดุหนุน

ทั่วไป)

เงินอดุหนนุใหแ้กค่ณะกรรมการหมู่บา้น

 หมู่ที่ 1 - 18 ต าบลบา้นต๋อม หมู่บา้น

ละ 20,000  บาท

360,000           หมู่ที่ 1 - 18 

ต าบลบ้านต๋อม

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 360,000          

4. ยุทธศำสตรด์ำ้นควำมมั่นคงและควำมสงบเรยีบรอ้ย

1 โครงการศูนยป์ฏบิัติการร่วมใน

การชว่ยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ

เมืองพะเยา ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 (ท.82,เงินรายได้)

เงินอดุหนุนให้แกเ่ทศบาลต าบล

แม่ปืม ในการบริหารจดัการศูนย์

ปฏบิัติการร่วมในการชว่ยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อ าเภอเมืองพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

12,000             ทต.แม่ปืม /

อ าเภอเมืองพะเยา

ส านักปลัด

รวม 1 12,000            

  4.3 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

  2.3 แผนงำนสำธำรณสขุ
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณจำกแหล่งอื่น  
ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่ของเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
 



แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเปน็รอ้ยละ คิดเปน็รอ้ยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร/์แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รบัผิดชอบหลัก

ที่ด ำเนินกำร ทั้งหมด ทั้งหมด

1. ยุทธศำสตรด์้ำนเศรษฐกิจ

      1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 5 71.43 15,298,000            98.71 กองช่าง ทต.บา้นต๋อม

รวมยุทธศำสตรท์ี่  1 5 71.43 15,298,000           98.71

2.  ยุทธศำสตรด์้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

      2.1 แผนงานการศึกษา 2 28.57 200,700                1.29 ส านักปลัด ทต.บ้านต๋อม

รวมยุทธศำสตรท์ี่  2 2 28.57 200,700               1.29

รวมทั้งหมด 7 100 15,498,700        100

บญัชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564

โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกแหล่งอ่ืน 
เทศบำลต ำบลบำ้นต๋อม

 จ ำนวนงบประมำณ
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 1. ยุทธศาสตรด์า้นเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟลัทติ์

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น 

พย.ถ. 12-016 หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 

14 ต าบลบา้นต๋อม  (งบเงินอดุหนนุ

เฉพาะกจิ)

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 394 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,970  ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลบ้านต๋อม อ าเภอ

เมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา 1 สายทาง

688,000           หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่

ที่ 14   ต าบล

บ้านต๋อม

กองชา่ง ทต.

บ้านต๋อม

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

ประปาหมู่บา้น แบบภเูขาขนาด

ใหญม่าก  (งบเงินอดุหนนุเฉพาะกจิ)

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น

 แบบภเูขาขนาดใหญม่าก พร้อมขยาย

เขตทอ่ประปา หมู่ที่ 2,7,10 บา้นสัน

ต้นผ้ึง , บา้นต๋อมดง และบา้นร่องไผ่ 

ต าบลบา้นต๋อม

1,398,000         หมู่ที่ 2,7,10  

ต าบลบ้านต๋อม

กองชา่ง ทต.

บ้านต๋อม

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

   1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

โครงการที่ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอ่ืน 

เทศบาลต าบลบ้านตอ๋ม
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟลัทติ์

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น 

พย.ถ. 12-007 หมู่ที่  5,6,7,8  

ต าบลบา้นต๋อม  (งบเงินอดุหนนุ

เฉพาะกจิ)

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

  กว้างเฉล่ีย 5 - 6 เมตร ยาว 3,285 

 เมตร เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา 1 

สายทาง

9,648,000         หมู่ที่ 5,6,7,8  

ต าบลบ้านต๋อม

กองชา่ง ทต.

บ้านต๋อม

4 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟลัทติ์

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น 

พย.ถ. 12-010 หมู่ที่  11,17  ต าบล

บา้นต๋อม  (งบเงินอดุหนนุเฉพาะกจิ)

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 กว้างเฉล่ีย 4-5 เมตร ยาว 908 

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,108 

 ตารางเมตร เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

 อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา 1 

สายทาง

1,443,000         หมู่ที่ 11,17  

ต าบลบ้านต๋อม

กองชา่ง ทต.

บ้านต๋อม

5 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟลัทติ์

กคอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น 

พย.ถ. 12-011 หมู่ที่  17  บา้นแทน่

ดอกไม ้ต าบลบา้นต๋อม (งบเงิน

อดุหนนุเฉพาะกจิ)

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 กว้างเฉล่ีย 6 เมตร ยาว 1,020 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,120 ตาราง

เมตร เทศบาลต าบลบ้านต๋อม อ าเภอ

เมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา 1 สายทาง

2,121,000 หมู่ที่  17  

ต าบลบ้านต๋อม

กองชา่ง ทต.

บ้านต๋อม

รวม 5 15,298,000      
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

1  โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLTV  (งบเงิน

อดุหนุนเฉพาะกจิ)

 ชดุอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV ศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นร่องไผ่

30,700              ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กบ้านร่องไผ่

ส านักปลัด/

งานศึกษา 

ทต.บ้านต๋อม/

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กบ้านร่องไผ่

2 โครงการกอ่สร้างสนามเด็กเล่น

สร้างปัญญา  (งบเงินอดุหนุน

เฉพาะกจิ)

กอ่สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา   

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นต๋อมดง 

เทศบาลต าบลบา้นต๋อม อ าเภอเมอืง

พะเยา จงัหวัดพะเยา 1 แหง่

170,000            ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กบ้านต๋อมดง

ส านักปลัด/

งานศึกษา 

ทต.บ้านต๋อม/

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กบ้านต๋อมดง

รวม 2 200,700          

  2.1 แผนงานการศึกษา
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บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม 
 



จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ประเภทครุภณัฑ์ แผนงำน ครุภณัฑ์ ของครุภณัฑ์ ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ที่ด ำเนินกำร ทั้งหมด ทั้งหมด
1. ครุภณัฑ์ส ำนกังำน      1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 4 12.12 29,300 6.43 กองคลัง/ส ำนกัปลัด

     1.3  แผนงำนกำรศึกษำ 6 18.18 48,800 10.70 ส ำนกัปลัด 

     1.4  แผนงำนเคหะและชุมชน 1 3.03 2,500 0.55 กองช่ำง

11 33.33 80,600           17.68

2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์      2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 6 18.18 76,300             16.73 กองคลัง , ส ำนกัปลัด

     2.2  แผนงำนเคหะและชุมชน 2 6.06 24,500             5.37 กองช่ำง

     2.3  แผนงำนกำรศึกษำ 4 12.12 38,800             8.51 ส ำนกัปลัด 

     2.5  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 2 6.06 19,500             4.28 ส ำนกัปลัด 

14 42.42 159,100          34.89

3. ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว      3.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 1 3.03 9,500               2.08 กองช่ำง

     3.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 3.03 9,500               2.08 ส ำนกัปลัด 

     3.2  แผนงำนกำรศึกษำ 1 3.03 4,000               0.88 ส ำนกัปลัด 

3 9.09 23,000           5.04

5. ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ      5.2  แผนงำนกำรศึกษำ 1 3.03 10,000             2.19 ส ำนกัปลัด

1 3.03 10,000           2.19

6. ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง      6.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 3.03 25,000             5.48 ส ำนกัปลัด

บญัชสีรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลบำ้นตอ๋ม

 จ ำนวน

งบประมำณ

รวม

รวม

รวม

รวม
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จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ประเภทครุภณัฑ์ แผนงำน ครุภณัฑ์ ของครุภณัฑ์ ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ที่ด ำเนินกำร ทั้งหมด ทั้งหมด

 จ ำนวน

งบประมำณ

1 3.03 25,000           5.48

8. ครุภณัฑ์กำรเกษตร      8.1  แผนงำนกำรพำณิชย์ 1 3.03 18,000             3.95 กองช่ำง

1 3.03 18,000           3.95

10. ครุภณัฑ์ส ำรวจ      10.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 1 3.03 7,000               1.54 กองช่ำง

1 3.03 7,000             1.54

11. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง

ครุภณัฑ์

     11.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 1 3.03 133,300           29.23 ส ำนกัปลัด

1 3.03 133,300          29.23

33 100 456,000          100รวมทั้งหมด

รวม

รวม

รวม

รวม
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 1. ประเภทครุภณัฑ์ส ำนักงำน

รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั 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 ตู้เกบ็เอกสาร (ท.81 , เงิน

อดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือตู้เกบ็เอกสาร ขนาดกว้าง 

80 ซม. ลึก 40 ซม.สูง 80 ซม. 

จ านวน  2  หลังๆละ  2,500 บาท  

เป็นเงิน 5,000  บาท (เป็นครุภณัฑ์ที่

ไม่ปรากฏในบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  

จงึก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

5,000              ทต.บ้านต๋อม ส านัก

ปลัดเทศบาล/

งานการ

เจา้หน้าที่

   1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1

บัญชจี ำนวนครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

เทศบำลต ำบลบ้ำนตอ๋ม
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 เกา้อี้ส านักงาน  (ท.87 , เงิน

อดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงานแบบพนักพิง

สูง  จ านวน 2 ตัวๆละ 6,900 บาท  

เป็นเงิน  13,800 บาท  โดยมี

คุณลักษณะดังนี้

  - ขนาดกว้าง  64 ซม.  ลึก 78 

ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  110 ซม.

  - พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ าหุ้มด้วย

หนังสีด า

  - ท้าวแขนเหล็กชบุโครเมี่ยมกนั

สนิมหุ้มด้วยหนังสีด า

  - มีโชค็แกส๊  ปรับสูง-ต่ า

  - ขา 5 แฉก อลูมิเนียม  

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562 จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

13,800             ทต.บ้านต๋อม กองคลัง

3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ (ท.87 , เงิน

อดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด

กว้าง  80 ซม.  ลึก 60 ซม.  สูง  

75 ซม.  จ านวน 1 ตัว 

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562 จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

2,500              ทต.บ้านต๋อม กองคลัง
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4   โต๊ะท างาน(เหล็ก)  (ท.87 , เงิน

อดุหนุนทั่วไป)

 ค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน(เหล็ก)  ขนาด

กว้าง  150 ซม. ลึก  76 ซม. สูง 75 

ซม.   จ านวน 1 ตัว

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562 จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

8,000              ทต.บ้านต๋อม กองคลัง

รวม 4 29,300            

1  ชั้นเกบ็อปุกรณ์ส่ือการเรียนรู้เด็ก 

 (ท.97 , เงินอดุหนุนทั่วไป)

 ค่าจดัซ้ือชั้นเกบ็อปุกรณ์ส่ือการ

เรียนรู้เด็ก  6 ชอ่ง  ขนาดกว้าง  

120 ซม.  ลึก  30 ซม.  สูง  90  

ซม.  จ านวน  4 หลังๆละ  3,000 

บาท  เป็นเงิน  12,000 บาท  

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562  จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

12,000             ศพด.ต๋อมดง/

ศพด.ร่องไผ่

ส านักปลัด/

ศพด.ต๋อมดง/

ศพด.ร่องไผ่

    1.3 แผนงำนกำรศึกษำ
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2  ชั้นวางกระเป๋าเด็ก  (ท.98 , เงิน

อดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือชั้นวางกระเป๋าเด็ก  6 

ชอ่ง  ขนาดกว้าง  120 ซม.  ลึก  

30 ซม.  สูง  90  ซม.  จ านวน  4 

หลังๆละ  3,000 บาท  เป็นเงิน  

12,000 บาท  

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562  จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

12,000             ศพด.ร่องไผ่ ส านักปลัด/

ศพด.ร่องไผ่

3 โต๊ะท างาน(เหล็ก)  (ท.98 , เงิน

อดุหนุนทั่วไป)

 ค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน (เหล็ก)  ขนาด

กว้าง  120 ซม.  ลึก 66 ซม.  สูง  

75 ซม. จ านวน  1 ตัว

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562 จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

5,900               ศพด.ต๋อมดง ส านักปลัด/

ศพด.ต๋อมดง
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 โต๊ะอาหารพร้อมเกา้อี้ส าหรับเด็ก 

  (ท.98 , เงินอดุหนุนทั่วไป)

 ค่าจดัซ้ือโต๊ะอาหารพร้อมเกา้อี้

ส าหรับเด็ก จ านวน 5 ชดุๆละ 

2,700 บาท  เป็นเงิน  13,500 บาท 

(1 ชดุ  ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร  

จ านวน  1 ตัว  เกา้อี้  จ านวน  6 

ตัว)  รายละเอยีดดังนี้

  - โต๊ะอาหาร  ขนาดกว้าง 70 ซม.  

ยาว 100 ซม. สูง  52  ซม. 

  - เกา้อี้  ขนาดกว้าง  30  ซม.  

สูง  32  ซม. มีพนักพิงหลัง

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562 จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

13,500             ศพด.ร่องไผ่ ส านักปลัด/

ศพด.ร่องไผ่

5  พัดลมแบบติดผนัง   (ท.99 , เงิน

อดุหนุนทั่วไป)

 ค่าจดัซ้ือพัดลมแบบติดผนัง ขนาด 

16 นิ้ว  จ านวน  1 ตัว

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562 จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

1,800               ศพด.ร่องไผ่ ส านักปลัด/

ศพด.ร่องไผ่
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6 พัดลมโคจรแบบติดเพดาน    (ท.

99 , เงินอดุหนุนทั่วไป)

 ค่าจดัซ้ือพัดลมโคจรแบบติดเพดาน 

ขนาด  16 นิ้ว  จ านวน  2 ตัวๆละ 

1,800 บาท  เป็นเงิน  3,600 บาท

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562 จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

3,600               ศพด.ร่องไผ่ ส านักปลัด/

ศพด.ร่องไผ่

รวม 6 48,800            

1  โต๊ะคอมพิวเตอร์   (ท.116 , เงิน

อดุหนุนทั่วไป)

 ค่าจดัซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด

กว้าง 80 ซม. ลึก 60 ซม.  สูง  75 

ซม.  จ านวน 1 ตัว

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562 จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

2,500               ทต.บ้านต๋อม กองชา่ง

รวม 1 2,500             

    1.4 แผนงำนเคหะและชมุชน
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

 2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 (ท.81 , 

เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ

งานประมวลผล  แบบที่ 1 จ านวน  

1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจดัหา

อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563

22,000             ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานบริหาร

ทั่วไป

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อม

ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) (ท.81 , เงินอดุหนุน

ทั่วไป)

 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก

พร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

4,300              ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/ 

งานพัฒนา

ชมุชน

    2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

  (ท.81 , เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA  จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

2,500              ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานบริหาร

ทั่วไป

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2  (ท.88 , 

เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 2  จ านวน  

1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจดัหา

อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

30,000             ทต.บ้านต๋อม กองคลัง
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

5 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2  

(ท.88 , เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 

LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่

2  จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

15,000             ทต.บ้านต๋อม กองคลัง

6 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

   (ท.88 , เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA  จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

2,500              ทต.บ้านต๋อม กองคลัง

รวม 6 76,300            

    2.2  แผนงำนเคหะและชมุชน
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล  แบบที่ 1  (ท.118 , 

เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ

งานประมวลผล  แบบที่ 1  จ านวน 

1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจดัหา

อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563

22,000             ทต.บ้านต๋อม กองชา่ง

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

 (ท.118 , เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA  จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

2,500              ทต.บ้านต๋อม กองชา่ง

รวม 2 24,500             

    2.3  แผนงำนกำรศึกษำ
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน  (ท.100 , เงินอดุหนุน

ทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานส านักงาน  จ านวน 1 เคร่ือง 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

17,000             ศพด.ร่องไผ่ ส านักปลัด/

ศพด.ร่องไผ่

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)  (ท.101 , 

เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อม

ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

7,500              ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานศึกษา
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อม

ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) (ท.101 , เงินอดุหนุน

ทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก

พร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

4,300              ศพด.ต๋อมดง ส านักปลัด/

ศพด.ต๋อมดง

4 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

 (ท.101 , เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA  จ านวน  4 เคร่ืองๆละ  

2,500 บาท  เป็นเงิน 10,000 บาท  

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

10,000             ศพด.ร่องห้า/

ศพด.ร่องไผ่

ส านักปลัด/

ศพด.ร่องห้า/

ศพด.ร่องไผ่

รวม 4 38,800            

    2.5  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน (ท.93 , เงินอดุหนุน

ทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง โดย

มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

17,000             ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกนั

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

 (ท.93 , เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA  จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563

2,500              ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกนั

รวม 2 19,500            

 3. ประเภทครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

    3.1 แผนงำนเคหะและชมุชน
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็ (ท.117

 , เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็  

จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ

ดังนี้

1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 

แรงม้า

3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 

30 ซีซี

4) พร้อมใบมีด

(บัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์  ฉบับ

เดือนธันวาคม 2562)

9,500               ต.บ้านต๋อม กองชา่ง

รวม 1 9,500             

    3.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็ (ท.92, 

เงินอดุหนุนทั่วไป)

 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้

แขง็  จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะดังนี้

1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 

แรงม้า

3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 

30 ซีซี

4) พร้อมใบมีด

(บัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์  ฉบับ

เดือนธันวาคม 2562)

9,500               ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกนั

รวม 1 9,500             

    3.3 แผนงำนกำรศึกษำ
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 ตู้กบัขา้ว (ท.100, เงินอดุหนุน

ทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือตู้กบัขา้วอลูมิเนียมแบบ  6 

ประตู  ขนาดกว้าง  120 ซม.  ลึก  

42 ซม. สูง  160 ซม. จ านวน  1 ตู้  

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562 จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

4,000               ศพด.ร่องไผ่ ส านักปลัด/

ศพด.ร่องไผ่

รวม 1 4,000             

 5. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 ตู้แอมป์อเนกประสงค์ (ท.100, 

เงินอดุหนุนทั่วไป)

ค่าจัดซ้ือตู้แอมป์อเนกประสงค์พร้อม

อุปกรณ์  จ านวน  1  ตู้  โดยมี

คุณลักษณะดังนี้

  - เป็นตู้แอมป์อเนกประสงค์แบบล้อ

ลาก  ขนาด  15 นิ้ว

  - ไมโครโฟนไร้สาย  1 ตัว  ใช้คล่ืน

ความถี ่ UHF  มาพร้อม

ตัวเคร่ือง

  - ระบบการเชื่อมต่อบลูทูธ  TWS  

สามารถเชื่อมต่อและท างานพร้อมกันได้  

2 ชุด

  - 6 EQ Bands

  - ช่องต่อไมโครโฟน  จ านวน  2 ช่อง  

พร้อมปุ่มปรับเสียง

  - เลือกโหมดใช้งานได้แบบ  Indoor  

และ  Outdoor

  - มีแบตเตอร่ีในตัว

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม

2562 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด)

10,000             ศพด.ต๋อมดง ส านักปลัด/

ศพด.ต๋อมดง

รวม 1 10,000            

 6. ประเภทครุภณัฑ์เครื่องดบัเพลงิ

    5.2 แผนงำนกำรศึกษำ
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 แท่นปืนฉดีน้ าดับเพลิง (ท.92, 

เงินอดุหนุนทั่วไป)

 จา่ยเป็นแท่นปืนฉดีน้ าดับเพลิง  

จ านวน  1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้

  - ขนาดหัวฉดี  2.5 นิ้ว

  - ขนาดหน้าแปลนน้ าเขา้  80  มม.

  - อตัราการฉดี  1,750 ลิตร/นาที

  - ระยะฉดีไม่ต่ ากว่า  50 เมตร

  - องศาหมุนฉดี  360 องศา

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562 จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

25,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกนั

รวม 1 25,000            

8. ประเภทครุภณัฑ์กำรเกษตร

    6.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 

(มอเตอร์ไฟฟ้า) (ท.153, เงิน

ชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ย

เฉพาะการประปา)

 จดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 

(มอเตอร์ไฟฟา้)   จ านวน 1 เคร่ือง   

เปน็เงิน  18,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้

(1) เปน็เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ ใช้

มอเตอร์ไฟฟา้

(2) ขนาดทอ่ส่งไมน่อ้ยกว่า 2 นิ้ว (50 

มลิลิเมตร)

(3) สูบน้ าได้ 100 - 270 ลิตรต่อนาท ี

(4) ส่งน้ าได้สูงไมน่อ้ยกว่า 60 - 30 

เมตร 

(5) อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ า

และของมอเตอร์ไฟฟา้ต้องมคีรบชดุ

  พร้อมที่จะใชง้านได้ 

(จดัซ้ือครุภณัฑ์นอกบญัชรีาคา

มาตรฐานครุภณัฑ์ ป ี2562 เนื่องจาก

ต้องการเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 

(มอเตอร์ไฟฟา้) ที่มสีมรรถนะส่งน้ าได้

สูงกว่าที่ก าหนดไว้ในบญัชรีาคา

มาตรฐานครุภณัฑ์ ป ี2562 จงึก าหนด

18,000             ทต.บ้านต๋อม กองชา่ง/งาน

กจิการประปา

รวม 1 18,000            

    8.1 แผนงำนกำรพำณชิย์
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

10. ประเภทครุภณัฑ์ก่อสร้ำง

1 แบบหล่อคอนกรีต  (ท.117, เงิน

อดุหนุนทั่วไป)

ค่าจดัซ้ือแบบหล่อคอนกรีต  

จ านวน  1 ชดุ  โดยมีคุณลักษณะดังนี้

  - ประกอบด้วยแบบหล่อคอนกรีต  

จ านวน 3 ลูก

  - แบบหล่อคอนกรีตรูปทรง

ลูกบาศก์  ขนาด 150 x 150 x 150 

มิลลิเมตร

  - ท าด้วยเหล็กหล่อ  ด้านในไส

เรียบ  มีความหนาไม่น้อยกว่า  10 

มิลลิเมตร

  - สามารถแยกออกได้  และ

ประกอบได้อยา่งสนิท  ปราศจากชอ่ง

โหว ่โดยใชน้็อตขนัยดึ

(เป็นครุภณัฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2562  จงึก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

7,000              ทต.บ้านต๋อม กองชา่ง

รวม 1 7,000             

    10.1 แผนงำนเคหะและชมุชน
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รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลกั ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

11. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภณัฑ์

1  ปรับปรุงคล่ืนความถี่หอกระจาย

ขา่วไร้สาย (ท.82, เงินรายได้)

 ค่าใชจ้า่ยด าเนินการปรับปรุงระบบ

การใชค้ล่ืนความถี่หอกระจายขา่วไร้

สายเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  

รายละเอยีดดังนี้

  - เปล่ียนอปุกรณ์บนบอร์ดภาคส่ง

สัญญาณและอปุกรณ์บนบอร์ด 

ถอดรหัสเคร่ืองส่งใหม่พร้อมอพัเดท

ซอฟต์แวร์  จ านวน 1 เคร่ือง  เป็น

เงิน  8,500 บาท

  - เปล่ียนอปุกรณ์บนบอร์ดภาครับ

สัญญาณและอปุกรณ์บนบอร์ด 

ถอดรหัสเคร่ืองรับใหม่พร้อมอพัเดท

ซอฟต์แวร์  จ านวน 24 เคร่ืองๆละ 

5,200 บาท  เป็นเงิน  124,800 บาท

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  133,300 บาท

133,300           ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งาน

ประชาสัมพันธ์

รวม 1 133,300          

    11.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
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