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บทนำ 
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บทนำ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่

ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดประจำปีงบประมาณ

นั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ

แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความชัดเจน

มากขึ้นอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารและประสานงานของผู้บริหารท้องถิ่น 

2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

4. เพ่ือให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่

จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าใน

พ้ืนที่ แ ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงาน กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 บทนำ 
  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ 

 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ 

การประกาศแผนการดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและ

สามารถตรวจสอบได้ 
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คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ผู้บริหารสามารถใช้แผนการดำเนินงานเป็นกรอบในการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น 

2. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะผู้บริหาร/ประชาชนในชุมชนสามารถทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ 



แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

     1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 3.70 50,000                  0.19 ส านักปลัด 

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1 1 3.70 50,000                0.19

2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

     2.1 แผนงานการศึกษา 2 7.41 1,539,520              5.76 ส านักปลัด 

     2.2 แผนงานงบกลาง 3 11.11 24,110,000            90.22 ส านักปลัด

     2.3 แผนงานสาธารณสุข 2 7.41 110,000                0.41 กองสาธารณสุขฯ

     2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 7.41 160,000                0.60 ส านักปลัด

     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 3.70 50,000                  0.19 ส านักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  2 10 37.04 25,969,520          97.17

3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

      3.1 แผนงานการเกษตร 3 11.11 170,000                0.64 กองสาธารณสุขฯ/ส านักปลัด

      3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 3.70 20,000                  0.07 ส านักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  3 4 14.81 190,000               0.71

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม

 จ ำนวนงบประมำณ
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จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

 จ ำนวนงบประมำณ

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย

     4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 11.11 70,000                  0.26 ส านักปลัด

     4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 3.70 10,000                  0.04 กองสาธารณสุขฯ

     4.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 3.70 40,000                  0.15 ส านักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  4 5 18.52 120,000               0.45

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 22.22 345,000                1.29 ส านักปลัด,กองคลัง

    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 3.70 50,000                  0.19 ส านักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  5 7 25.93 395,000               1.48

รวมท้ัง  5  ยุทธศำสตร์ 27 100 26,724,520        100
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1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมเพ่ิมทักษะด้าน

อาชีพและการตลาด (ท.131) 

แผนฯ 61-65-8 น.8 ล าดับ 1

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ

อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการส่งเสริมเพ่ิม

ทักษะด้านอาชีพและการตลาด

50,000              ต าบลบ้านต๋อม ส านัก

ปลัดเทศบาล/

งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 1 50,000            

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

ส าหรับ อปท.ด าเนินการ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนอาหาร

เสริมนม (ท.119)  แผนฯ 

61-65-8 น.9 ล าดับ 1

  ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม)  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในความดูแลของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม และ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อม

793,500          ศพด.ในความ

ดูแลของ ทต.

บ้านต๋อมและ

โรงเรียนในสังกัด

 สพฐ. ในเขต

พ้ืนท่ีต าบลบ้าน

ต๋อม

ส านักปลัด/

งานศึกษา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ส าหรับ อปท.ด าเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา

(ท.118) แผนฯ 61-65-8 น.

10 ล าดับ 2

 (1)  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราม้ือละ  21 บาท/คน/วัน 

จ านวน  245 วัน  เป็นเงิน  565,950 บาท      

 (2)  ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล

ของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี  

จ านวน 136,000 บาท   

(3)  ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  จ านวน 

7,800 บาท  

(4)  ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  

จ านวน  7,800 บาท 

(5)  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล

ของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  300 บาท/ปี   

จ านวน 

 11,700 บาท  

(6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล

ของ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  430 บาท/ปี   จ านวน  

16,770  บาท 

746,020          ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 3 แห่ง

ส านักปลัด/

งานศึกษา

รวม 2 1,539,520      
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส์ (ท.83) แผนฯ

 61-65 น.104 ล าดับ 1

 เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย

เอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วในเขต

พ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อม

570,000          ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชุมชน

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอายุ (ท.83) แผนฯ 

61-65-8 น.11 ล าดับ 1

เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไปท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วนในเขตพ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อม

19,994,400 ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชุมชน

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง

ชีพคนพิการ (ท.83) แผนฯ 

61-65-8 น.11 ล าดับ 2

เบ้ียความพิการให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์

ท่ีก าหนดท่ีได้แสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียน

เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการกับเทศบาลต าบลบ้าน

ต๋อม

3,545,600 ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 3 24,110,000    

    2.2 แผนงานงบกลาง
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1 โครงการจัดกิจกรรมป้องกัน

ควบคุมโรคต่างๆ (ท.127) 

แผนฯ 61-65 น.105 ล าดับ 1

  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค

ต่างๆ  

เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ฯลฯ

50,000           ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

(ท.127) แผนฯ 61-65-8 น.

29 ล าดับ 1

 ค่าจัดซ้ือวัคซีน อุปกรณ์ในการฉีด และรายจ่ายอ่ืนท่ี

จ าเป็นเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

60,000           ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 2 110,000        

    2.3 แผนงานสาธารณสุข
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1 โครงการแข่งขันกีฬาบ้าน

ต๋อมเกมส์ (ท.132) แผนฯ 

61-65 น.106 ล าดับ 2

ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ

อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดการแข่งขัน

กีฬาบ้านต๋อมเกมส์ 

80,000           ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานศึกษา

2 โครงการสืบสานประเพณี

ลอยกระทง (ท.132) แผนฯ 

61-65-8 น.12 ล าดับ 1

 ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็นในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

80,000           ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานศึกษา

รวม 2 160,000        

1 โครงการส่งเสริมสถาบัน

ครอบครัวและพัฒนาสตรี

ต าบลบ้านต๋อม (ท.131) 

แผนฯ 61-65-8 น.13 ล าดับ

 1

  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย

อ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสถาบัน

ครอบครัวและพัฒนาสตรีต าบลบ้านต๋อม "ครอบครัว

พอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็ง"  

50,000           ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 1 50,000          

    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการป้องกันก าจัดผักตบชวา

และวัชพืช  (ท.143) แผนฯ 61-65

 น.108 ล าดับ 1

  ค่าด าเนินการป้องกันก าจัด

ผักตบชวาและวัชพืชในเขตพ้ืนท่ี

ต าบลบ้านต๋อมและกว๊านพะเยา

           100,000 ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและบริหาร

จัดการส่ิงแวดล้อม (ท.143) แผนฯ

 61-65 น.108 ล าดับ 2

 ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล 

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ 

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ฯลฯ เช่น 

การส่งเสริม สนับสนุนโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี

50,000             ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม/

งานส่งเสริม

การเกษตร

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

    3.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ส าหรับ อปท.ด าเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ

เพ่ิมผลผลิตข้าว  (ท.142) แผนฯ 

61-65-8  น.30 ล าดับ 1

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ

อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการอบรมให้

ความรู้ด้านการเพ่ิมผลผลิตข้าวให้

เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อม

20,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานส่งเสริม

การเกษตร

รวม 3 170,000          

1 โครงการป้องกันหมอกควันและ

ไฟป่า   (ท.112) แผนฯ 61-65 น.

110 ล าดับ 1

  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกัน

ไฟป่า และการลด

ผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและ

ไฟป่า

20,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกันฯ

รวม 1 20,000            

    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการบริหารจัดการศูนย์

อปพร.เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

(ท.112) แผนฯ 61-65-8  น.14 

ล าดับ 1

  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์ 

อปพร.เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เช่น 

การฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. การ

ฝึกซ้อมแผนเตือนภัยเหตุการณ์จริง  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆฯลฯ 

30,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกันฯ

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาล (ท.113) 

แผนฯ 61-65  น.112 ล าดับ 2

  ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน 

แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปี

ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

             10,000 ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกันฯ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

4. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ส าหรับ อปท.ด าเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม  (ท.112) แผนฯ 

61-65-8  น.15 ล าดับ 2

 ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ

อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการฝึกอบรม

จัดต้ัง/ฝึกอบรมทบทวน ชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

30,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกันฯ

รวม 3 70,000            

1 โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา

ยาเสพติด  (ท.130) แผนฯ 61-65

 น.113 ล าดับ 1

  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานป้องกัน 

ป้องปรามและบ าบัด

รักษาผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

10,000             ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 10,000            

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี (ท.91) 

แผนฯ 61-65-8 น.16 ล าดับ 1

 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวันส าคัญของ

ทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วัน

พ่อแห่งชาติ ฯลฯ

40,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานบริหาร

ท่ัวไป

รวม 1 40,000            

    4.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม (ท.100) 

แผนฯ 61-65-8 น.17 ล าดับ 1

 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือน า

แผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

10,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/
งานแผนฯ

2 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม 
Ltax-GIS และ Ltax-3000 (ท.
103) แผนฯ 61-65-8 น.18 ล าดับ
 2

 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินด้วย
โปรแกรม Ltax-GIS และ 
Ltax-3000  ของเทศบาลต าบลบ้าน
ต๋อม

250,000           ต.บ้านต๋อม กองคลัง

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล (ท.
91) แผนฯ 61-65-8 น.19 ล าดับ 3

 ค่าจัดเตรียมพิธีทางศาสนา 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/
งานบริหาร

ท่ัวไป

4 โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย 
(ท.91) แผนฯ 61-65 น.118 

ล าดับ 10

 ค่าจัดเตรียมพิธีทางศาสนา 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดงานวัน
ท้องถ่ินไทย

5,000               ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/
งานบริหาร

ท่ัวไป

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ส าหรับ อปท.ด าเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5 โครงการจัดการเลือกต้ัง (ท.92)
แผนฯ 61-65-8 น.31 ล าดับ 1

 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา

50,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/
งานบริหาร

ท่ัวไป

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบล
บ้านต๋อม (ท.92) แผนฯ 61-65  
น.116 ล าดับ 5

  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านต๋อม

20,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/
งานการ
เจ้าหน้าท่ี

รวม 6 345,000          

1  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชนท้องถ่ินท้องท่ีต าบลบ้าน
ต๋อม (ท.131) แผนฯ 61-65 น.

121 ล าดับ 1

  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินงานโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้น าชุมชนท้องถ่ินท้องท่ี
ต าบลบ้านต๋อม "ชุมชนเข้มแข็ง 
ต าบลน่าอยู่"

50,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/
งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 1 50,000            

    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 20.00 360,000                15.50 กองช่าง

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1 1 20.00 360,000               15.50

2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

      2.1 แผนงานการศึกษา 1 20.00 1,276,800              54.98 ส านักปลัด

      2.2 แผนงานงบกลาง 1 20.00 313,400                13.50 กองสาธารณสุขฯ

      2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 20.00 360,000                15.50 กองสาธารณสุขฯ0.00 0.00

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  2 3 60.00 1,950,200            83.98

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย

     4.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 20.00 12,000                  0.52 ส านักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  4 1 20.00 12,000                0.52

รวมท้ังหมด 5 100 2,322,200         100

 จ ำนวนงบประมำณ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ส ำหรับ อุดหนุนส่วนรำชกำร องค์กรประชำชน ฯลฯ

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม
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1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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  โครงการวางและจัดท าผังเมือง

รวมเมืองพะเยา (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3)

 อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

(ท.139) แผนฯ 61-65-8 น.32 

ล าดับ 1

  เงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมือง

พะเยาด าเนินงานตามโครงการวาง

และจัดท าผังเมืองรวมเมืองพะเยา 

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) อ าเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา  ประจ าปี

งบประมาณ 2565 

360,000            พ้ืนท่ีอ าเภอ

เมืองพะเยา

กองช่าง/

เทศบาลเมือง

พะเยา

รวม 1 360,000          

แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565

ส ำหรับ อุดหนุนส่วนรำชกำร องค์กรประชำชน ฯลฯ

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

1 โครงการสนันสนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียน  (ท.120) แผนฯ 

61-65-8 น.20 ล าดับ 1

 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) ระดับช้ัน

อนุบาล - ป.6  อัตราม้ือละ  21 บาท/

คน/วัน  จ านวน  200  วัน  

เป็นเงิน  1,276,800  บาท  

รายละเอียดดังน้ี

     - โรงเรียนบ้านร่องห้า ต้ังไว้  

495,600  บาท 

     - โรงเรียนบ้านต๋อม  ต้ังไว้  

781,200  บาท  

1,276,800         โรงเรียนบ้าน

ร่องห้า/ 

โรงเรียนบ้านต๋อม

ส านักปลัด/

งานศึกษา

รวม 1 1,276,800        

1 โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ (สปสช) (ท.

84) แผนฯ 61-65-8 น.21 ล าดับ 1

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม
313,400            ต าบลบ้านต๋อม กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 313,400          

  2.2 แผนงำนงบกลำง

  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1 โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข (ท.128) แผนฯ 

61-65  น.130 ล าดับ 1

 เงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1 - 18  

ต าบลบ้านต๋อม  หมู่บ้านละ  20,000  

บาท  รวมเป็นเงิน  360,000 บาท  

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

360,000            หมู่ท่ี 1 - 18 

ต าบลบ้านต๋อม

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 360,000          

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอ

เมืองพะเยา ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2565  (ท.113) แผนฯ 

61-65 น.131 ล าดับ 1

 เงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ใส ในการบริหาร

จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอเมือง

พะเยา  จังหวัดพะเยา  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

12,000             อบต.แม่ใส/

อ าเภอเมืองพะเยา

ส านักปลัด/

งานป้องกันฯ

รวม 1 12,000            

  4.3 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

  2.3 แผนงำนสำธำรณสุข
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แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

      1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 100 13,053,000            100 กองช่าง ทต.บ้านต๋อม

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1 5 100 13,053,000          100

รวม 5 100 13,053,000        100

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

โครงกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกแหล่งอ่ืน 
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม

 จ ำนวนงบประมำณ
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 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนทางหลวง

หมายเลข (1193) หมู่ท่ี 9 ถึง สายสาม

แยกวัดบ้านร่องไผ่ หมู่ท่ี 10 บ้านร่องไผ่

 ต าบลบ้านต๋อม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 

(แผนฯ 61-65-7 น.7)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์     

 ติกคอนกรีต  กว้าง 4-5 เมตร ยาว 

630 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,924 ตารางเมตร

1,107,000         หมู่ท่ี 9 , หมู่ท่ี 

10 ต าบลบ้าน

ต๋อม

กองช่าง ทต.

บ้านต๋อม

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. 

12-013 จากสาย ถนนทางหลวง

หมายเลข (1) หมู่ท่ี 18 ถึงสายบ้านร่อง

ห้า หมู่ท่ี 13 ต าบลบ้านต๋อม /เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ/ (แผนฯ 61-65-7 น.

6)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์        

ติกคอนกรีต  กว้าง 4 เมตร ยาว 990 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 3,960 บาท ตารางเมตร

1,542,000         หมู่ท่ี 18 , หมู่ท่ี 

13 ต าบลบ้าน

ต๋อม

กองช่าง ทต.

บ้านต๋อม

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอ่ืน 

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. 

12-003 สายบ้านสันป่าง้ิว หมู่ท่ี 12 ถึง

สายบ้านสันหนองเหนียว หมู่ท่ี 3 

ต าบลบ้านต๋อม /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 

(แผนฯ 61-65-7 น.6)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์      

 ติกคอนกรีต กว้าง 4-5 เมตร ยาว 

1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี

รวมไม่น้อยกว่า 6,640  ตารางเมตร

2,574,000         หมู่ท่ี 12 , หมู่ท่ี 

3 ต าบลบ้านต๋อม

กองช่าง ทต.

บ้านต๋อม

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.

12-006 สายบ้านห้วยทรายค า หมู่ท่ี 8 

ถึงสายบ้านต๋อมดง หมู่ท่ี 7   ต าบล

บ้านต๋อม /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 

(แผนฯ 61-65-7 น.5)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์     

 ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 

2,810  เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี

รวมไม่น้อยกว่า 14,050  ตารางเมตร

7,331,000         หมู่ท่ี 8 , หมู่ท่ี 7

 ต าบลบ้านต๋อม

กองช่าง ทต.

บ้านต๋อม

5 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน

แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านเกษตร

พัฒนา หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้านต๋อม /เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ/ (แผนฯ 61-65  น.

143)

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบ

ผิวดินขนาดกลาง บ้านเกษตรพัฒนา

 หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้านต๋อม

499,000 หมู่ท่ี 16 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง ทต.

บ้านต๋อม

รวม 5 13,053,000      
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จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ประเภทครุภัณฑ์ แผนงำน ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด
1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน      1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 9 34.62 270,400 39.10 ส ำนักปลัด

9 34.62 270,400          39.10

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ      2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 5 19.23 93,800             13.56 ส ำนักปลัด

   อิเล็กทรอนิกส์      2.3  แผนงำนกำรศึกษำ 2 7.69 19,500             2.82 ส ำนักปลัด 

7 26.92 113,300          16.38

3. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว      3.4  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 3.85 6,400               0.93 ส ำนักปลัด 

1 3.85 6,400             0.93

8. ครุภัณฑ์กำรเกษตร      8.2  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 2 7.69 52,000             7.52 กองช่ำง

2 7.69 52,000            7.52

9. ครุภัณฑ์ส ำรวจ      9.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 3.85 14,000             2.02 กองช่ำง

1 3.85 14,000            2.02

12. ครุภัณฑ์โรงงำน      12.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 2 7.69 34,000             4.92 ส ำนักปลัด 

2 7.69 34,000            4.92
13. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์
     13.1  แผนงำนสำธำรณสุข 3 11.54 11,400             1.65 กองสำธำรณสุขฯ

     13.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 3.85 190,000           27.48 ส ำนักปลัด 

4 15.38 201,400          29.13

26 100 691,500          100รวมท้ังหมด

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม

 จ ำนวน

งบประมำณ

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม
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 1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก 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 เก้าอ้ีผู้บริหาร (ท.96)  ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร  จ านวน  1 ตัว   

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

 - เก้าอ้ีขนาด กว้าง 61 ซม. ลึก 65 ซม. 

สูงไม่น้อยกว่า 110 ซม.

 - เก้าอ้ีพนักพิงสูง หนัง PU  หุ้มเบาะ2 

ช้ัน  ท่ีวางแขนท าจากเหล็กเคลือบสีหุ้ม

ด้วยเบาะ  มีระบบสวิงหลัง  สามารถสวิง

ได้อิสระ และล็อคสวิงได้

 - ขาเก้าอ้ีท าจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบสี

 - ปรับระดับสูง-ต่ า ด้วยระบบโช็ค

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 

2563 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด)

7,900               ทต.บ้านต๋อม ส านัก

ปลัดเทศบาล/

งานบริหาร

ท่ัวไป

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม

   1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ท่ี โครงกำร 
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

2 เก้าอ้ีพนักพิงสูง (ท.96) ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพนักพิงสูง  จ านวน  6 

ตัวๆละ 

 4,900  บาท  เป็นเงิน  29,400  บาท  

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

 - ขนาดกว้าง  60 ซม.  ลึก  70  ซม.  

สูง  110  ซม.

 - พนักพิงและท่ีน่ังบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนัง

สีด า

 - มีโช็คแก๊ส  ปรับสูง-ต่ า

 - ขาพลาสติก  5  แฉก

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 

2563 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด)  

29,400             ทต.บ้านต๋อม  ส านัก

ปลัดเทศบาล/

งานบริหาร

ท่ัวไป/งาน

ประชาสัมพันธ์/

งานพัฒนา

ชุมชน/งาน

ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว/

งานนิติการ
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

3 เก้าอ้ีส านักงาน (ท.96) แผนฯ 

61-65-8 น.37 ล าดับ 1

ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  5  

ตัวๆละ  2,900 บาท เป็นเงิน  14,500 

บาท  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

 - เก้าอ้ีขนาด กว้าง 55 ซม. ลึก 53 ซม. 

สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม.

 - ตัวเบาะท่ีน่ังบุด้วยฟองน้ า  ท่ีวางแขน

ท าจากพลาสติกแข็ง  พนักพิงกลางหลัง

ทรงโค้ง มีตาข่ายระบายอากาศด้านหลัง

 - ขาเก้าอ้ีท าจากเหล็กชุบโครเม่ียม  ล้อ

เก้าอ้ีพลาสติก PU

 - ปรับระดับสูง-ต่ า ด้วยระบบไฮดรอลิก

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 

2563 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด)  

14,500             ทต.บ้านต๋อม ส านัก

ปลัดเทศบาล/

งานบริหาร

ท่ัวไป
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

4 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

(แบบแขวน) ขนาด 13,000 บีทียู 

(ท.97) แผนฯ 61-65-8 น.37 

ล าดับ 3

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

(แบบแขวน)  ขนาด 13,000 บีทียู  

จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2563 

21,000             ทต.บ้านต๋อม ส านัก

ปลัดเทศบาล/

งานบริหาร

ท่ัวไป

5 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

(แบบแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู 

(ท.97) แผนฯ 61-65-8 น.37 

ล าดับ 4

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

(แบบแขวน)  ขนาด 18,000 บีทียู  

จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2563 

27,800             ทต.บ้านต๋อม ส านัก

ปลัดเทศบาล/

งานบริหาร

ท่ัวไป

6 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

(แบบแขวน) ขนาด 26,000 บีทียู 

(ท.97)  แผนฯ 61-65-8 น.37 

ล าดับ 2

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

(แบบแขวน)  ขนาด 26,000 บีทียู  

จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 36,000 บาท  เป็น

เงิน  108,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2563

108,000            ทต.บ้านต๋อม ส านัก

ปลัดเทศบาล/

งานบริหาร

ท่ัวไป
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

7 โซฟา (ท.97) ค่าจัดซ้ือโซฟา  จ านวน  1 ตัว   โดยมี

คุณลักษณะดังน้ี 

 - โซฟาขนาด กว้าง 168 ซม. ลึก 80 

ซม. สูง 70 ซม. 

 - โครงโซฟาท าด้วยไม้เน้ือแข็ง  หุ้มด้วย

หนัง PVC    

 - ขาโซฟาท าจากเหล็กพ่นเคลือบสี

โครเม่ียมพร้อมพลาสติกรองขาโซฟา

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 

2563 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด)

4,900               ทต.บ้านต๋อม ส านัก

ปลัดเทศบาล/

งานบริหาร

ท่ัวไป
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

8 ตู้เอกสารอเนกประสงค์ (ท.98) ค่าจัดซ้ือตู้เอกสารอเนกประสงค์  จ านวน  

1 หลัง  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

 - ตู้เอกสาร ขนาดกว้าง  180  ซม.  ลึก  

40  ซม.  สูง  165  ซม.  

 - แผ่นท๊อปบน-ล่าง/แผ่นข้าง/แผ่นช้ัน ผลิต

จากไม้ Particle Board ความหนา 19 มม. 

เคลือบผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบด้วย  Edge 

PVC 

 - แผ่นหน้าบาน/แผ่นหลังลิ้นชัก ผลิตจาก

ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. 

เคลือบผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบด้วย  Edge 

PVC 

 - แผ่นปิดหลัง ผลิตจากไม้ MDF ความ

หนา 6 มม. 

 - ขาตู้ผลิตจากเหล็กกลมชุบเคลือบผิวด้วย

โครเม่ียม

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 

2563 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด)  

29,000             ทต.บ้านต๋อม ส านัก

ปลัดเทศบาล/

งานบริหาร

ท่ัวไป
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

9 โต๊ะผู้บริหาร (ท.98) ค่าจัดซ้ือโต๊ะผู้บริหาร  จ านวน  1 ตัว  

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

 - โต๊ะท างานหลัก ขนาดกว้าง  180  

ซม.  ลึก  85  ซม.  สูง  76  ซม.

 - โต๊ะข้าง ขนาดกว้าง  137  ซม.  ลึก  

40  ซม.  สูง  76  ซม. 

 - ตู้เล็ก  ขนาดกว้าง  40  ซม.  ลึก  

50  ซม.  สูง  59  ซม.

 - ผลิตจากไม้ MDF ปิดผิวลายไม้ และ

เคลือบเงาปกป้องเน้ือไม้  มีกระจกวาง

ทับหน้าโต๊ะ ความหนา  6 มม.

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 

2563 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด)  

27,900             ทต.บ้านต๋อม ส านัก

ปลัดเทศบาล/

งานบริหาร

ท่ัวไป

รวม 9 270,400          
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

 2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 (ท.99)

 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานประมวลผล แบบท่ี 1  จ านวน 1 

เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

22,000             ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งาน

ประชาสัมพันธ์

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ

งานประมวลผล (ท.99)

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 2 

เคร่ืองๆละ 22,000 บาท  เป็นเงิน  

44,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

44,000             ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานบริหาร

ท่ัวไป

    2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) (ท.99)

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง  

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563

7,500               ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานกิจการสภา

4 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 

(ท.99)

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1  

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 8,900 บาท  เป็น

เงิน  17,800 บาท  โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563

17,800             ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานแผนและ

งบประมาณ/

งานการ

เจ้าหน้าท่ี
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

5 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

 (ท.99)

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 

VA  จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563

2,500               ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งาน

ประชาสัมพันธ์

รวม 5 93,800            

1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน (ท.116)

 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน  จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563

17,000             ศพด.ต๋อมดง ส านักปลัด/

ศพด.ต๋อมดง

    2.3  แผนงำนกำรศึกษำ
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

 (ท.116)

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 

VA  จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563

2,500               ศพด.ต๋อมดง ส านักปลัด/

ศพด.ต๋อมดง

รวม 2 19,500            

 3. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

1  ตู้เย็น (ท.98)  ค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  

จ านวน 1 ตู้  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับ

เดือนธันวาคม 2563

6,400               ทต.บ้านต๋อม ส านัก

ปลัดเทศบาล/

งานบริหาร

ท่ัวไป

รวม 1 6,400             

    3.4 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

8. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร

1 เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่  

16 น้ิว (ท.138) แผนฯ 61-65-8 

น.38 ล าดับ 11

ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์  ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 

16 น้ิว  จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะดังน้ี

 - ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ  31.8 

ลูกบาศก์เซนติเมตร

 - ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์  1,500 วัตต์  

ก าลังเคร่ือง 2.0 แรงม้า   จ านวน 9,000 

รอบ/นาที

 - เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเด่ียว

 - แผ่นบังคับโซ่  ขนาด  16 น้ิว / ขนาดโซ่ 

3/8"P 63PM/63PM3 , 3/8" 33RS

 - ความจุถังน้ ามันเช้ือเพลิง 0.25 ลิตร

 - ความจุถังน้ ามันหล่อโซ่ 0.15 ลิตร

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 

2563 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด)

17,000             ทต.บ้านต๋อม กองช่าง

    8.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

2 เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 

25 น้ิว (ท.138) แผนฯ 61-65-8 

น.39 ล าดับ 12

ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์  ขนาดแผ่นบังคับ

โซ่ 25 น้ิว  จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะดังน้ี

 - ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ  72.2 

ลูกบาศก์เซนติเมตร

 - ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์  3,900 

วัตต์  ก าลังเคร่ือง 5.3 แรงม้า   จ านวน 

9,500 รอบ/นาที

 - เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบ

เด่ียว

 - แผ่นบังคับโซ่  ขนาด  25 น้ิว / ขนาด

โซ่ 3/8" 36RS/36 RM/33RS

 - ความจุถังน้ ามันเช้ือเพลิง 0.68 ลิตร

 - ความจุถังน้ ามันหล่อโซ่ 0.36 ลิตร

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 

2563 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

35,000             ทต.บ้านต๋อม กองช่าง

รวม 2 52,000            
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

9. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ

1   เทปวัดระยะล้อเล่ือน (ท.139) 

แผนฯ 61-65-8 น.39 ล าดับ 13

 ค่าจัดซ้ือเทปวัดระยะล้อเล่ือน  จ านวน  1 

ชุด  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

 - โครงด้ามท าด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้  มีระบบ

เบรคควบคุมท่ีมือจับพร้อมหูห้ิว  

 - โครงสร้างของล้อท าด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง

หุ้มด้วยยาง  เส้นรอบวงล้อ 1 เมตร ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ 30 ซม.

 - มีเข็มช้ีจุดเร่ิมต้นการวัดระยะ สามารถ

แสดงผลการวัดระยะทางได้  9,999.9 เมตร

 - มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่า

ระยะทางละเอียดถึงหน่วยเดซิเมตร

 - มีปุ่มกด Reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ท่ีมือ

จับและท่ีมาตรวัด

 - สามารถวัดระยะได้ท้ังระบบเดินหน้าและ

ถอยหลัง

 - มีถุงบรรจุล้อ

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2563 

จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด )

14,000             ทต.บ้านต๋อม กองช่าง

รวม 1 14,000            

    9.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

12. ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน

1  เคร่ืองอัดจารบี  (ท.108) แผนฯ 

61-65-8 น.38 ล าดับ 5

 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอัดจารบี   จ านวน  1 

เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

 - ถังอัดจารบีระบบลมอัด ความจุถัง

ขนาด  12 ลิตร

 - ปริมาณแรงดันอัดจารบี  240-320 บาร์

 - ปริมาณการอัดจารบี  0.75 ลิตร/นาที

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 

2563  จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด)

4,000               ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

    12.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

39



รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

2 เคร่ืองอัดอากาศ (ป๊ัมลม) (ท.108)

 แผนฯ 61-65-8 น.38 ล าดับ 6

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ (ป๊ัมลม)  

จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

 - เป็นเคร่ืองอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด  

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบ ระบายความร้อน

ด้วยอากาศ

 - มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 4 แรงม้า  ไฟ 220 

โวลต์

 - สามารถอัดอากาศให้มีความดันสูงสุด ไม่

น้อยกว่า 10 บาร์ และอัตราการผลิตลม 

452 ลิตร/นาที

 - ถังบรรจุอากาศท าด้วยเหล็กเหนียว  มี

ความจุไม่น้อยกว่า 270 ลิตร

 - ได้มาตรฐาน ISO ,DIN , JIS , มอก.หรือ

มาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบได้

 - อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองอัดอากาศมี

ครบชุดพร้อมใช้งานได้

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 

2563  จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

30,000             ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

รวม 2 34,000            
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

13. ประเภทครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

1  เคร่ืองวัดความดันโลหิต (ท.125) 

แผนฯ 61-65-8 น.38 ล าดับ 7

 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิต จ านวน  

1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

 - ขนาดตัวเคร่ือง กว้าง 105 มม. ยาว 

152 มม. สูง 85 มม.

 - ขนาดของผ้าพันแขน 154X532 มม. สาย

ยาว 750 มม.

 - หน่วยความจ า บันทึกได้สูงสุด 60 ค่า

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 

2563 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

2,900               ทต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด  (ท.

125) แผนฯ 61-65-8 น.38 ล าดับ

 8

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด 

จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

 - หมุนหน้าจอได้ 4 ด้าน  วัดปริมาณ

ออกซิเจนท่ีปลายน้ิว

 - แสดงผลเป็นกราฟและตัวเลข

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 

2563 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด)

2,500               ทต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

    13.1  แผนงำนสำธำรณสุข
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

3  ถังออกซิเจนทางการแพทย์พร้อม

รถเข็น (ท.126) แผนฯ 61-65-8 

น.38 ล าดับ 9

 ค่าจัดซ้ือถังออกซิเจนทางการแพทย์

พร้อมรถเข็น  จ านวน  1 เคร่ือง  โดยมี

คุณลักษณะดังน้ี

 - ถังออกซิเจนทางการแพทย์ เป็นถัง

เหล็กไร้รอยต่อ  ได้คุณภาพมาตรฐาน 

ISO9809-3  ขนาด 1.5 Q (10 ลิตร) 

พร้อมรถเข็น  

 - ความดัน 150 บาร์ / ไฮดรอลิก

ทดสอบความดัน 250 บาร์

 - น าิหนัก 13.5 กิโลกรัม 

 - สายเสียบจมูก ขนาด 7 ฟุต 

 - มีก๊าซเต็มถังพร้อมใช้งาน

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 

2563 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

6,000               ทต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 3 11,400            
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รำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

จำกโครงกำร  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.
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ย.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงกำร 

1 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ

แบบสะพายหลัง (SCBA) (ท.107)

 แผนฯ 61-65-8 น.38 ล าดับ 10

 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง 

(SCBA)  จ านวน  2 ชุดๆละ  95,000 บาท  เป็นเงิน  

190,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

 - หน้ากากครอบใบหน้า  เป็นแบบครอบท้ังใบหน้า  ผลิต

จากวัสดุ EPDM (Ethylene-Propylene-Diene-Ester 

Material) เลนส์หน้ากากท าจากวัสดุโพลีคาร์บอเนท  

สามารถมองเห็นได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา  หน้ากากมีระบบ

ป้องกันการเกิดฝ้า

 - ถังอัดอากาศ  ชนิดถังคาร์บอนคอมโพสิต  ท าด้วยวัสดุ

คาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมตามมาตรฐาน EN12245  

ถังอัดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร  แรงดัน  300 บาร์  

ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  45 นาที

 - ชุดลดแรงดันมีก าลังจ่ายอากาศได้ถึง 1,000 ลิตร/นาที ท่ี

อากาศเต็มถังและสามารถส่งอากาศได้ 500 ลิตร/นาที ท่ี

แรงดันเหลือในถังอากาศ 20 บาร์

- ชุดควบคุมแรงดัน  ระบบจ่ายอากาศแบบอัตโนมัติเม่ือ

หายใจคร้ังแรก  และจ่ายอากาศตามปริมาณการหายใจ  

โดยสามารถจ่ายอากาศได้อย่างน้อย  500 ลิตร/นาที  

 - เกจวัดแรงดันและระบบสัญญาณเตือน  มีวาล์วจ ากัด

ปริมาณอากาศ  โดยไม่เกิน  10 ลิตร/นาที  ระบบสัญญาณ

เตือนเป็นเสียงนกหวีด  

 - ชุดสะพายหลัง  ท าจากวัสดุผสมระหว่างโพลีเอไมด์และ

คาร์บอนไฟเบอร์  มีสายรัดสามารถใช้กับถังอากาศท่ีมีขนาด

ต้ังแต่  4 ลิตร ถึง  9 ลิตร มีความปลอดภัยสูงด้ายระบบ 

Cam-Lock  และป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

190,000            ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

รวม 1 190,000          

    13.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

43


