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บทนำ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง  ๆ 
มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  
 

1.1  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือ
ภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
1)  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
2)  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
3)  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
4)  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป  
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1.3  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล    
➢ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประกอบด้วย 

 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน    
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำ
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

และให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยแนวทางการคัดเลือกและ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 
ลงวันที่  29  มกราคม  2559    

  

➢ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

➢ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

➢ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   

➢ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เพ่ือประกอบกับการติดตามและประเมินผล เช่น 
    -  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560-2565) , ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) , ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) , 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2565) , ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-
2565) , ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (พ.ศ.2561-2565) 

    -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
    -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2565 /เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เพ่ิมเติม ฉบับที่  1 ประจำปีงบประมาณ  2565   บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   
    -  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  และฉบับที่เพ่ิมเติม 
    -  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม รวมทั้งนำข้อมูลจากระบบ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS   เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       2. การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เช่น  
     -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม/โครงการ 
     -  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
     -  สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
          

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
- การติดตามจะทำให้ทราบว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และที่เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง ปี 2565  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ซึ่งใช้เทคนิค การประเมินผลด้วยตนเอง (Self 
Assessment: SAR) 
  - แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  - แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29  มกราคม  2559  เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับล่าสุดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
  - การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมอย่างน้อย
ปีงบประมาณละหนึ่งครั้ง 
  - การจัดทำแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปรับใช้ตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน 



4 
 

 
 

ซึ่งในแนวทางดังกล่าวสามารถรายงานได้ทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยรายละเอียดข้อมูลหลักจะอยู่ในการบันทึกบัญชีระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-plan)  ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องบันทึกข้อมูลใน
ระบบ (e-plan) ด้วย ซึ่งในรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ  2565  มีขอบเขตการติดตามและประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

• ส่วนที่ 1 การติดตามแผนพัฒนาตามประเด็น ดังนี้ 
       1. วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
       2. พันธกิจ/ภารกิจ (Mission) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
       4. การวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
       5. การจัดทำงบประมาณ 
       6. การใช้จ่ายงบประมาณ 

• ส่วนที่ 2 ประเมินผลแผนพัฒนาตามประเด็น ดังนี้ 
        1. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ปี 2565 กับโครงการที่ได้รับอนุมัติ ปี 2565   
        2. ติดตามและประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 และที่ เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ปี 2565 กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  ปี 2565   
        3. ติดตามและประเมินผลสถานะของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และที่เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง  ปี 2565    
        4. ติดตามและประเมินผลสถานะของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ ปี 2565  

     5. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ  ปี 2565       
 

➢ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน 2 ครั้ง / ปีงบประมาณ  ดังนี้ 
   -  ห้วงที่  1  (1 ตุลาคม  2564 – 30  มิถุนายน  2565 ) 
   -  ห้วงที่  2  (1 กรกฎาคม 2565  – 30 กันยายน 2565)/ประจำปีงบประมาณ 2565 
➢ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด   ดังนี้ 
แบบที่  1  เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง   
แบบที่  2  เป็นแบบติดตามผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แบบที่  3  เป็นแบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งข้อมูลได้มาจาก 
              การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
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1.5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
1.  ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด 
2.  สามารถตรวจสอบ  ทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการ  ขั้นตอนการดำเนินการ  ระยะเวลาที่จะดำเนินการให้

แล้วเสร็จ  ตัวชี้วัด ซึ่งจะทำให้โครงการมีความเหมาะสมต่อการนำไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

4.  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

5.  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

7.  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะดำเนินการ
ต่อหรือไม่อย่างไร หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาควรจะยุติโครงการเพ่ือ
ลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการ
ใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบ
ความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็เห็นควรยกเลิก       
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
 ( 1 )  นายทองพูล  ฟูมะเฟือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม               (ประธานฯ) 
 ( 2 )  นางสาวเบญญาภา  นามวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม               (กรรมการ) 
 ( 3 )  นายสมเกียรติ  เชื้ออยู่นาน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม               (กรรมการ) 
 ( 4 )  นางสุภา  ใจซื่อ   ผู้แทนประชาคมตำบลบ้านต๋อม (ม.5)            (กรรมการ)  
 ( 5 )  นายวิธาน  ปิงวงค์   ผู้แทนประชาคมตำบลบ้านต๋อม (ม.9)            (กรรมการ)   
 ( 6 )  นางศรสวรรค์  สุวรรณรัตน์  ผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน         (กรรมการ) 
 ( 7 )  นางพรพิมล  จรูญภาค  ผู้แทนหน่วยงาน รพ.สต.บ้านต๋อม                (กรรมการ) 
 ( 8 )  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ หัวหน้าส่วนการบริหาร เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (กรรมการ) 
 ( 9 )  นายสมปราการ  ศรีมันตะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     (กรรมการ)  
 ( 10 )  นายณรงค์ศักดิ์  อ้อยกาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     (กรรมการ)   
 ( 11 )  ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนการบริหาร เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (กรรมการและเลขาฯ) 
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❖ ส่วนที่ 1 : การติดตามแผนพัฒนา ฯ ตามประเด็น 
 

1. วิสัยทัศน์ (Vision)  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
  “บ้านต๋อมเมืองน่าอยู่  มุ่งเรียนรู้พัฒนา ชาวประชาร่วมใจ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ” 

 

     2. พันธกิจ/ภารกิจ (Mission) 
(1)  พัฒนาตำบลบ้านต๋อมให้น่าอยู่ 
(2)  ส่งเสริมพัฒนา เพ่ิมทักษะและสมรรถนะ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
(3)  ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ  แบบมีส่วนร่วม 
(4)  สร้างความม่ันคงและพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุข 
(5)  พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชน หรือตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 
1.2 พัฒนาเส้นทางคมนาคม  การขนส่ง  โทรคมนาคมและไฟฟ้า 
1.3 พัฒนาปรับปรุง  ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  และระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและระบบประปา 
1.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ 

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  ทั้งในระบบและนอกระบบ 
2.2 สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข 
2.3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคม  และพัฒนาสถาบันครอบครัว 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา   
2.5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

3.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการป้องกันการบุกรุกทำลาย 
แหล่งน้ำ  ดิน  ป่าไม้  แร่ธาตุฯ  อ่ืนๆ 

3.2 บ้านเมืองสะอาด ปลอดมลพิษ มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสียหมอกควัน  
ไฟป่าและแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคง  และความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ 

4.1 การปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
4.2 ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4.3 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และอำนวยความเป็นธรรมให้แก่

ประชาชน 
4.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ 

5.1 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร  และส่งเสริมสนับสนุนการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 

5.2 พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี 
5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 

4. การวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
     เทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) และเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ตาม
กระบวนการที่ได้บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
ประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน แล้วนำโครงการที่ได้มาจากการประชาคมมา
วิเคราะห์และเรียบเรียงลำดับความสำคัญ  ก่อนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
        - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562 
        - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  
18  กุมภาพันธ์  2563 
        - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่  2 พ.ศ.2563 เมื่อวันที่   15  
พฤษภาคม  2563 



9 

 

 
 

        - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  
2563 
       - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  
2563 
        - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  
6 สิงหาคม  2563 
        - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  
22 กันยายน  2563 
        - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  
25 พฤศจิกายน  2563 
        - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่  
5   สิงหาคม  2564 
        - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข ครั้งที่  1  พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  
2564 
        - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข ครั้งที่  2  พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  8  กันยายน  
2564 

   - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่  
9   ธันวาคม  2564 

   - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  
1   สิงหาคม  2565 

        โดยได้สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  รวมทั้งที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข  
ที่จะดำเนินการในปี 2565  ตามแบบฟอร์มบัญชีของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  ดังนี้  
 

 แบบ ผ. 02   - บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น (สำหรับ อปท.ดำเนินการ) 

                  -  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น (สำหรับอุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานอื่น ๆ) 

 แบบ ผ. 02/1  บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบ ผ. 03     บัญชีครุภัณฑ์ 

 
5. การจัดทำงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านต๋อม   



10 

 

 
 

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม  ไดส้รุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ปีงบประมาณ 2565 
(ผ.02 : บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง) 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านเศรษฐกิจ 35 16,828,568 16 5,392,300 1 50,000 

2.ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต         

17 26,326,520 11 26,189,520 8 24,229,018.08 

3. ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

4 190,000 4 190,000 2 39,763 

4. ด้านความมัน่คงและความ
สงบเรียบร้อย   

8 1,981,000 7 2,041,000 2 20,140 

5.ด้านการบริหารจัดการที่ดี    9 445,000 7 395,000 5 259,743 

รวม 73 45,771,088 45 34,207,820 18 24,598,664.08 
  

   - ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 61.65 และความสำเร็จของการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40 
   

สรุปสถานะโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง 
(ปีงบประมาณ 2565  )  

  - โครงการที่ดำเนินการแล้ว          จำนวน             18       โครงการ (40 %) 
                       - โครงการที่กันเงินเบิกเหลื่อมปี     จำนวน             18      โครงการ (40 %) 
                       - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ         จำนวน              9       โครงการ (20 %) 
                                                            รวมจำนวน           45       โครงการ 
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 (ผ.02 : บัญชีโครงการสำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ) 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านเศรษฐกิจ 11 4,164,000 1 360,000 - - 

2. ด้านพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต         

5 2,050,200 3 1,950,200 3 1,882,748 

3. ด้านทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อม   

- - - - - - 

4. ด้านความมั่นคงและ

ความสงบเรียบร้อย   

1 12,000 1 12,000 1 12,000 

5. ด้านการบริหารจัดการ

ที่ดี    

- - - - - - 

รวม 17 6,226,200 5 2,322,200 4 1,894,748 

  

    - ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 29.42 และความสำเร็จของการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 80 
 

สรุปสถานะโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.อุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ 
(ปีงบประมาณ 2565) 

                       - โครงการที่ดำเนินการแล้ว               จำนวน           4       โครงการ (80%) 
                       - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ              จำนวน           1       โครงการ (20%) 
                                                                  รวมจำนวน         5       โครงการ 
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 (ผ. 02/1  บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
      

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น สถานะงบประมาณ 

ตามแผน ฯ 
การเบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 

1.ด้านเศรษฐกิจ 107 138,213,218 8 14,544,000 5 4,563,500 

2.ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิต         

1 200,000 - - - - 

3. ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม   

1 51,518,000 - - - - 

4. ด้านความมั่นคงและความ

สงบเรียบร้อย   

1 1,000,000 - - - - 

5. ด้านการบริหารจัดการที่ดี    - - - - - - 

รวม 110 190,931,218 8 14,544,000 4 4,563,500 

 

    - ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 7.28 และความสำเร็จของการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 50  
 

สรุปสถานะโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปีงบประมาณ 2565) 

                       - โครงการที่ดำเนินการแล้ว               จำนวน           4       โครงการ  (50 %) 
                       - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ       จำนวน           4       โครงการ  (50 %) 
                                                                   รวมจำนวน         8       โครงการ   
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 ( ผ.03 : บัญชีครุภัณฑ์) 
 

 
ประเภทครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาฯ การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่าย   
รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน 

ครุภัณฑ์สำนักงาน          4 154,800 4 154,800 4 154,800 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 

อิเล็กทรอนิกส์ 

1 30,000 1 30,000 - - 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   1 8,500 1 8,500 - - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 2 1,020,000 - - - - 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 6 23,689,500 - - - - 

ครุภัณฑ์การเกษตร 2 52,000 2 52,000 2 52,000 

ครุภัณฑ์สำรวจ 1 14,000 1 14,000 1 14,000 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2 4,698,300 - - - - 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 1 940,000 - - - - 

ครุภัณฑ์โรงงาน 3 60,900 3 60,900 2 34,000 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ 

การแพทย์ 

5 276,400 5 276,400 3 11,400 

รวม 28 30,944,400 17 596,600 12 266,200 

 

    - ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 60.72 และความสำเร็จของการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 70.59  
 

สรุปสถานะบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปีงบประมาณ 2565) 

 

                       - ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้ว               จำนวน           12       รายการ (42.86 %) 
    - ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ       จำนวน         11       รายการ (39.28 %) 
                       - ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการ               จำนวน            5       รายการ  (17.86 %) 

                                                                   รวมจำนวน         28       รายการ  
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แบบ ผ.02 : บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง (งบประมาณของ อปท.) 

ประจำปีงบประมาณ 2565   
 

➢ การวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ในปี 2565  รวม จำนวน  73 โครงการ  งบประมาณ  

45,771,088  บาท     
 

➢ การจัดทำงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  9  กันยายน  2564 , 

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2565  ประกอบกับการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีโครงการ ประจำปีงบประมาณ  2565  ดังนี้ 

- โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง รวมทั้งหมด  จำนวน  45  โครงการ  งบประมาณ  34,207,820  บาท  แยกเป็น  
(1) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 จำนวน 33  โครงการ งบประมาณ  29,616,220  บาท 
(2) โครงการตามบัญชีเกินศักยภาพนำมาดำเนินการเอง จำนวน 12 โครงการ  งบประมาณ  4,591,600  บาท   

 
➢ การใช้จ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้มีการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบ ผ.02 : บัญชีโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) จำนวน.....18.....โครงการ  งบประมาณ......24,598,664.08......บาท   
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สรุปการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
แบบ ผ.02 : บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง   

ประจำปีงบประมาณ 2565   
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) รวมที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปี 2565 ,  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 , เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 , การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565    และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

  
 

5 ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ .......91.55.......  

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ (บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ (บำท)

1. ด้านเศรษฐกิจ 35 16,828,568        16 5,392,300       1 50,000.00         

2. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 17 26,326,520        11 26,189,520      8 24,229,018.08    

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 190,000            4 190,000         2 39,763.00         

4.ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 8 1,981,000          7 2,041,000       2 20,140.00         

5.ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 9 445,000            7 395,000         5 259,743.00        

รวม 73 45,771,088        45 34,207,820     18 24,598,664.08   

ยุทธศำสตร์

 แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 

2565)   ปี 2565

กำรจัดท ำงบประมำณตำม

แผนพัฒนำท้องถ่ินฯ ปี 2565
กำรเบิกจ่ำย ปี 2565
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แบบ ผ.02 : สำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ (งบประมาณของ อปท.) 
ประจำปีงบประมาณ 2565   

 
➢ การวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่จะดำเนินการในปี 2565  รวม  จำนวน  17  โครงการ  งบประมาณ  6,226,200  บาท     
 

➢ การจัดทำงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 9  กันยายน  2564  โดยมี

โครงการ ประจำปีงบประมาณ  2565 ที่ อปท.อุดหนุนงบประมาณให้กับส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ รวม  จำนวน  5  โครงการ  งบประมาณ  
2,322,200  บาท     
 
➢ การใช้จ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้มีการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแบบ ผ.02 : บัญชีสำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ  จำนวน....4.......โครงการ  งบประมาณ........1,894,748.......บาท   
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สรุปการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
แบบ ผ.02 : สำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ   

ประจำปีงบประมาณ 2565   
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ปี 2565 , เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย /บัญชีโอน
เงินฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   

 
 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ (บำท) จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ (บำท) จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ (บำท)

1. ด้านเศรษฐกิจ 11 4,164,000          1 360,000            0 0

2. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 5 2,050,200          3 1,950,200          5 1,882,748          

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 0 0 0 0 0 0

4.ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 1 12,000              1 12,000              1 12,000              

5.ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 0 0 0 0 0 0

รวม 17 6,226,200          5 2,322,200          6 1,894,748          

ยุทธศำสตร์

 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

   ปี 2564

กำรจัดท ำงบประมำณ ตำมแผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน ฯ ปี 2564
กำรเบิกจ่ำย ปี 2564

 
6 ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ ......50..........  
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สรุปการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
แบบ ผ.02/1 : บัญชีโครงการพัฒนาฯ ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ 2565   
ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปี 2565  และสถานะ

งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ (บำท) จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ (บำท)

1. ด้านเศรษฐกิจ 107 138,213,218               5 14,544,000             

2. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1 200,000                    0 -                       

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 51,518,000                0 0

4.ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 1 1,000,000                  0 0

5.ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 0 0 0 0

รวม 110 190,931,218              5 14,544,000             

ยุทธศำสตร์
 แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  ปี 2565

 สถำนะงบประมำณ ตำมแผนพัฒนำ

ท้องถ่ินฯ ปี 2565

 
 
               1. อปท.นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกินศักยภาพไปดำเนินการเอง จำนวน 12 โครงการ  งบประมาณ  4,591,600  บาท  (ด้านเศรษฐกิจ) 
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แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ประจำปีงบประมาณ 2565 
(ผ.03 : บัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ) 

ประเภท แผนงาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 งบประมาณที่อนุมัติ ปี 2565 การเบิกจ่าย 

รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน 

1.ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 154,800 4 154,800 4 154,800 

รวม 4 154,800 4 154,800 4 154,800 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

แผนงานบริหารทั่วไป 1 30,000 1 30,000 - - 

3.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานสาธารณสุข 1 8,500 1 8,500 - - 

รวม 2 38,500 2 38,500 - - 

4.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1,020,000 - - - - 

รวม 1 1,020,000 - - - - 

5. ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง แผนงานเคหะและชุมชน 2 16,000,000 - - - - 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 6,526,000 - - - - 
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ประเภท แผนงาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 งบประมาณที่อนุมัติ ปี 2565 การเบิกจ่าย 

รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน 

 แผนงานสาธารณสุข 1 1,120,000 - - - - 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 43,500 - - - - 

รวม 7 23,689,500 - - - - 

6. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 4,698,300 - - - - 

รวม 2 4,698,300 - - - - 

7.ครุภัณฑ์การเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 52,000 2 52,000 2 52,000 

รวม 2 52,000 2 52,000 - 52,000 

7.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 940,000 - - - - 

รวม 1 940,000 - - - - 

8.ครุภัณฑโ์รงงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 60,900 3 60,900 2 34,000 

รวม 3 60,900 3 60,900 2 34,000 

9.ครุภัณฑส์ำรวจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 14,000 1 14,000 1 14,000 

รวม 1 14,000 1 14,000 1 14,000 
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ประเภท แผนงาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 งบประมาณที่อนุมัติ ปี 2565 การเบิกจ่าย 

รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน 

9.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานสาธารณสุข 4 86,400 4 86,400 3 11,400 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 190,000 1 190,000 - - 

 รวม 5 276,400 5 276,400 3 11,400 

รวมทั้งหมด 28 30,944,400 17 596,600 10 266,200 
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❖ เการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan (ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 29  

ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล
และปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมู ลในการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการ e-Plan มาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) /ที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ระบบ e-Plan เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ฯ และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
7 ทียบกับการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ........25.72.......... 

 
 
 
 
 
 

 

 



ผ.02

√ ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 และท่ีเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง กับโครงการท่ีได้รับอนุมัติ

√ ติดตามและประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 และท่ีเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง กับงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ

√ ติดตามและประเมินผลสถานะโครงการ/การเบิกจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 และท่ีเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง กับโครงการท่ีได้รับอนุมัติ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

     ยุทธศาสตร์ท่ี  1   ด้านเศรษฐกิจ 

       1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ

 อบรมเพ่ิมทักษะ

อาชีพและการตลาด  

แผนฯ 61-65-8 น.8 

ล าดับ 1

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ

 มีความม่ันคงทางรายได้

 มีช่องทางการจ าหน่าย

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์

ของชุมชนและส่งเสริม

การท่องเท่ียวของชุมชน

 -อบรมให้ความรู้  เพ่ิม

ทักษะ พัฒนาศักยภาพ

ด้านอาชีพ การตลาด 

การลงทุน

50,000          โครงการส่งเสริมเพ่ิม

ทักษะด้านอาชีพและ

การตลาด (ท.131)

 ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการ

ส่งเสริมเพ่ิมทักษะด้าน

อาชีพและการตลาด

50,000          ด าเนินการแล้ว 50,000        -             ประชาชนท่ีเข้า

รับการอบรมได้

ความรู้ ในการ

เพ่ิมทักษะ พัฒนา

ศักยภาพด้าน

อาชีพ การตลาด 

การลงทุน

23

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การติดตามและประเมินผล : ส่วนท่ี 2 ประเมินผลแผนพัฒนาตามประเด็น

ผ.02 : บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ท่ี อปท.ด าเนินการเอง (งบประมาณของ อปท.)

ปีงบประมาณ 2565 : ห้วงท่ี 1 วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน        

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

ส านักปลัดงานพัฒนาชุมชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

 ยุทธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ

         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล.พร้อมวางท่อ

ระบายน  า คสล.พร้อม

บ่อพัก  ม.2 ต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทาง/

เพ่ือระบายน  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขังใน

หมู่บ้าน

 ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง  4.00 ม.  ยาว 215

 ม.  หนา 0.15 ม. หรือ

มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  860 

ตร.ม. /วางท่อ คสล.Dai 

0.40 ม.จ านวน 204 

ท่อน พร้อมบ่อพัก 21 บ่อ

987,659       ไม่ได้น าไปด าเนินการ

2 โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุกบดอัดแน่น  

หมู่ท่ี 6 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุกบด

อัดแน่น  หมู่ท่ี 6 ต.บ้าน

ต๋อม

370,000       ไม่ได้น าไปด าเนินการ

3 โครงการซ่อมแซมท่อ

ประปาภูเขา  ม.7

เพ่ือให้ประชาชนมีน  า

เพ่ือการอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพียง

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อ

ประปาภูเขา (ท่ีช ารุด)

500,000       ไม่ได้น าไปด าเนินการ

4 โครงการขยายสะพาน

 ม.8 ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายสะพาน/ขยาย

ช่องทางจราจร

400,000       ไม่ได้น าไปด าเนินการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

5 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด ม.8 

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขังใน

หมู่บ้าน

 ก่อสร้างรางระบายน  า 

คสล.ปากกว้าง  0.30  ม.

  ลึก 0.30 ม.หนา 0.10 

 ม. ยาว 395 ม.

869,000       ไม่ได้น าไปด าเนินการ

6 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า ม.11

เพ่ือระบายน  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขังใน

หมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน  า 

(ซอยแซมสนธ์)

400,000       ไม่ได้น าไปด าเนินการ

7 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก ม.12

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก 400,000       ไม่ได้น าไปด าเนินการ

8 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุกบดอัดแน่น  

หมู่ท่ี 12 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด

อัดแน่นกว้างเฉล่ีย 4.00 

ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

ยาว1,300.00 ม. หรือมี

ปริมาณหินคลุก 1,170 

ลบ.ม.

962,000       ไม่ได้น าไปด าเนินการ

9 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล. พร้อมวางท่อ

ระบายน  าและบ่อพัก 

ม.14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมวางท่อระบายน  า

และบ่อพัก (ข้าง

วิทยาลัยพยาบาล)

400,000       ไม่ได้น าไปด าเนินการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

10 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด ม.17 

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขังใน

หมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน  า 

คสล.  แบบมีฝาปิด 

(สายหมอมานะ)

400,000       ไม่ได้น าไปด าเนินการ

11 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล.หมู่ท่ี 18  ต.

บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทาง

ก่อสร้างถนน  คสล. 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 

160.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือมีพื นท่ี 640.00 ตร.ม.

494,080       ไม่ได้น าไปด าเนินการ

12 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล.

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. /

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ี

ช ารุด

500,000       ไม่ได้น าไปด าเนินการ

13 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า

เพ่ือระบายน  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขังใน

หมู่บ้าน

 -วางท่อระบายน  า/ -

ก่อสร้างรางระบายน  า  

ฯลฯ

500,000       ไม่ได้น าไปด าเนินการ

14 โครงการก่อสร้างถนน 

เพ่ือการเกษตรต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนเพ่ือ

การเกษตร

500,000       ไม่ได้น าไปด าเนินการ

15 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล. หมู่ท่ี 2 ต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

496,000       โครงการก่อสร้างถนน

 คสล. หมู่ท่ี 2 ต าบล

บ้านต๋อม

496,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65
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ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 

190 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

760 ตร.ม.

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 

190 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

760 ตร.ม.

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 13



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

16 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล. หมู่ท่ี 4 ต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

497,000       โครงการก่อสร้างถนน

 คสล. หมู่ท่ี 2 ต าบล

บ้านต๋อม

497,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65

17 โครงการก่อสร้างถนน

 ลูกรังบดอัดแน่น หมู่ท่ี

 5 ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

140,000       โครงการก่อสร้างถนน

 ลูกรังบดอัดแน่น หมู่

ท่ี 5 ต าบลบ้านต๋อม

253,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65

18 โครงการก่อสร้างถนน

 หินคลุก หมู่ท่ี 9 

เช่ือมหมู่ท่ี 10 ต าบล

บ้านต๋อม

258,000       โครงการก่อสร้างถนน

 หินคลุก หมู่ท่ี 9 

เช่ือมหมู่ท่ี 10 ต าบล

บ้านต๋อม

260,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65

19 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล. หมู่ท่ี 7 ต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

499,000       โครงการก่อสร้างถนน

 คสล. หมู่ท่ี 7 ต าบล

บ้านต๋อม

499,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65
20 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล. หมู่ท่ี 13 ต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

493,000       โครงการก่อสร้างถนน

 คสล. หมู่ท่ี 13 

ต าบลบ้านต๋อม

493,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65

27

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 

180 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

720 ตร.ม.

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 

180 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

720 ตร.ม.

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทาง/

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 

194 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

776 ตร.ม.

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 

194 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

776 ตร.ม.

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 14

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 

200 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

776 ตร.ม.

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 

190 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

760 ตร.ม.

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 14

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 14

ขนาดกว้าง 3 ม. หนา

เฉล่ีย 0.10 ม.

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 

910 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 

ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า

 2,730 ตร.ม.

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 15

ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว

 970 ม. หนาเฉล่ีย 0.20

 ม.

ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว

 970 ม. หนาเฉล่ีย 0.20

 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย

กว่า 3,395 ตร.ม.



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

21 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล. หมู่ท่ี 16 ต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

122,000       โครงการก่อสร้างถนน

 คสล. หมู่ท่ี 16 

ต าบลบ้านต๋อม

122,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65

22 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 1 

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขังใน

หมู่บ้าน

499,809       โครงการก่อสร้างถนน

 คสล. หมู่ท่ี 16 

ต าบลบ้านต๋อม

443,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65

23 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 11 

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขังใน

หมู่บ้าน

448,000       โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 11 

ต าบลบ้านต๋อม

200,700         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65
24 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 11 

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขังใน

หมู่บ้าน

448,000       โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 11 

ต าบลบ้านต๋อม

148,600         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65
25 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 17 

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขังใน

หมู่บ้าน

448,000       โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 17 

ต าบลบ้านต๋อม

496,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65

28

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 

180 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

720 ตร.ม.

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 40

 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พื นท่ีไม่น้อยกว่า 160 

ตร.ม.

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 13

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 15

กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 

0.40 ม. หนา 0.10 ม. 

ความยาวไม่น้อยกว่า 

210 ม.

ขนาดปากกว้าง 0.30 ม.

 ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 

ม. พร้อมฝาปิด ยาวรวม 

85 ม.

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 15

กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 

0.40 ม. หนา 0.10 ม. 

ความยาวไม่น้อยกว่า 

210 ม.

ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. 

ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม.

 ยาว 20 ม. จ านวน 55 

ท่อน พร้อมบ่อพัก 5 บ่อ 

ความยาวรวม 57.50 ม.

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 16

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 16

กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 

0.40 ม. หนา 0.10 ม. 

ความยาวไม่น้อยกว่า 

210 ม.

ขนาดปากกว้าง 0.30 ม.

 ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 

ม. พร้อมฝาปิด ยาวรวม 

210 ม.

กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 

0.40 ม. หนา 0.10 ม. 

ความยาวไม่น้อยกว่า 

210 ม.

ขนาดปากกว้าง 0.30 ม.

 ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 

ม. พร้อมฝาปิด ความ

ยาวรวม 250 ม.



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

26 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 8 

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขังใน

หมู่บ้าน

869,000       โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 8 

ต าบลบ้านต๋อม

496,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65

27 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 15 

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขังใน

หมู่บ้าน

494,500       โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 15 

ต าบลบ้านต๋อม

386,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65

28 โครงการก่อสร้างถัง

เก็บน  าประปาแบบหอ

ถังสูง หมู่ท่ี 6 ต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนใน

พื นท่ีมีน  าเพ่ือการอุปโภค

 บริโภคอย่างเพียงพอ

387,000       โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล. 

พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 15 

ต าบลบ้านต๋อม

498,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65

29 โครงการปรับปรุง

ระบบประปา หมู่ท่ี 1 

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขังใน

หมู่บ้าน

เปล่ียนทรายกรองน  า/

ติดตั งป๊ัมซับเมิร์สสูบน  า 

(submerse) ขนาด 1.5

54,000         โครงการปรับปรุง

ระบบประปา หมู่ท่ี 1 

ต าบลบ้านต๋อม

เปล่ียนทรายกรองน  า/

ติดตั งป๊ัมซับเมิร์สสูบน  า  

(submerse) ขนาด 1.5

54,000           อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-             -             

กองช่าง โอนเงิน 11-65

29

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 16

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 16

กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 

0.30 ม. หนา 0.10 ม. 

ยาว 395 ม.

ขนาดปากกว้าง 0.30 ม.

 ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 

ม. พร้อมฝาปิด ความ

ยาวรวม 250 ม.

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 16

วางท่อระบายน  า คสล. 

0.40 ม. จ านวน 240 

ท่อน พร้อมบ่อพัก 25 

บ่อ ความยาวรวม 252 ม.

วางท่อระบายน  า คสล. 

0.40 ม. จ านวน 240 

ท่อน พร้อมบ่อพัก 25 

บ่อ ความยาวรวม 252 ม.

บรรจุใน เทศ

บัญญัติฯ พ.ศ. 

2565 เพ่ิมเติม 

ครั ง 1 หน้า 16

ก่อสร้างถังเก็บ

น  าประปาแบบหอถังสูง 

ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.

ก่อสร้างถังเก็บ

น  าประปาแบบหอถังสูง 

ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.

แรงม้า 220 โวลต์ จ านวน 1 เคร่ือง ตั งตั ง

เคร่ืองสูบน  า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า

สูบน  าได้ 1,130 ลิตร ต่อนาที จ านวน 1 

เคร่ือง

แรงม้า 220 โวลต์ จ านวน 1 เคร่ือง ตั งตั ง

เคร่ืองสูบน  า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า

สูบน  าได้ 1,130 ลิตร ต่อนาที จ านวน 1 

เคร่ือง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  1   ด้านเศรษฐกิจ 
       1.3 แผนงานการเกษตร

1  โครงการดาดล า

เหมือง คสล.หมู่ท่ี  7  

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน  า

ส าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ดาดล าเหมือง คสล.

ปากกว้าง  0.60 ม.  ลึก 

0.30 ม.

48,440          ไม่ได้น าไปด าเนินการ

2 โครงการก่อสร้างพนัง

กันดิน ม.10

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าเซาะ

ตล่ิงพื นท่ีท าการเกษตร

ของประชาชนในพื นท่ี

ก่อสร้างพนังกันดิน 

(หน้าบ้านนางดี  ไข่มุก)

400,000        ไม่ได้น าไปด าเนินการ

3 โครงการก่อสร้างพนัง

กันดิน ม.13

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าเซาะ

ตล่ิงพื นท่ีท าการเกษตร

ของประชาชนในพื นท่ี

ก่อสร้างพนังกันดิน คสล.

(หน้าบ้านผู้ช่วยโจ)

400,000        ไม่ได้น าไปด าเนินการ

4 โครงการก่อสร้างพนัง

กันดิน คสล.

เพ่ือแก้ไขปัญหาน  าเซาะ

ตล่ิงพื นท่ีท าการเกษตร

ของประชาชนในพื นท่ี

ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 400,000        ไม่ได้น าไปด าเนินการ

5 โครงการปรับปรุงล า

เหมืองสาธารณะเพ่ือ

การเกษตร

เพ่ือให้เกษตรกรมีน  า

ส าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 -ขุดลอกล าเหมือง/-ดาด

คอนกรีตล าเหมือง/ -

ซ่อมบ ารุงล าเหมือง  ฯลฯ

400,000        ไม่ได้น าไปด าเนินการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ก้นกว้าง  0.20 ม.  หนา 0.07 ม. ยาว 40 ม./ดาดล าเหมือง คสล.ปากกว้าง  0.90 ม.  ลึก 0.30

 ม.  ก้นกว้าง  0.30 ม.  หนา 0.07 ม. ยาว 76 ม.



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

 ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     2.1 แผนงานการศึกษา
1 โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม(นม)แผนฯ

 61-65-8 น.9 ล าดับ 1

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน

ได้รับสารอาหารท่ี

เหมาะสมกับวัย

  สนับสนุนอาหารเสริม 

(นม)ให้โรงเรียนและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

793,500        โครงการสนับสนุน

อาหารเสริมนม (ท.

119)

793,500        ด าเนินการแล้ว 731,905.08   11,174.74    

ส านักปลัด/งานศึกษา

2 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา แผนฯ 

61-65-8 น.10 ล าดับ 2

746,020        โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

(ท.118)

 (1)  ค่าอาหารกลางวัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

ความดูแลของเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม   

 

746,020        ด าเนินการแล้ว 695,938       50,082        เด็กเล็กได้รับ

สารอาหาร

ครบถ้วน

ส านักปลัด/งานศึกษา

31

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน       

 (2)  ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล

ของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี  

จ านวน 136,000 บาท  

  ค่าจัดหาอาหารเสริม 

(นม)  ให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในความดูแลของ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

และโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั นพื นฐาน

(สพฐ.) ในเขตพื นท่ี

ต าบลบ้านต๋อม

 ค่าอาหารกลางวัน/ค่า

จัดการเรียนการสอน/ค่า

หนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์

การเรียน/ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน/ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กของ เทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม

เด็กและเยาวชน

ได้รับประทานนม

ท าให้มีสุขภาพดี

ร่างกายสมบูรณ์

เหมาะสมตามวัย

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ

สารอาหารท่ีเหมาะสม

กับวัย/เพ่ิมประสิทธิ 

ภาพการจัดการเรียน

การสอนของ ศพด.

ต าบลบ้านต๋อม
อัตรามื อละ  21 บาท/คน/วัน จ านวน  245 วัน  เป็นเงิน  

565,950 บาท     



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

       2.2 แผนงานงบกลาง

1 โครงการสงเคราะห์

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

แผนฯ 61-65 น.104 

ล าดับ 1

เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตต าบล

บ้านต๋อม

       570,000  โครงการสงเคราะห์

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

(ท.83)

        570,000  ด าเนินการแล้ว       558,000 12,000        

ส านักปลัด/งาน

พัฒนาชุมชน

32

(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)  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  300 บาท/ปี   จ านวน 

11,700 บาท  

(6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล

ของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  430 บาท/ปี 

จ านวน  16,770  บาท 

 เงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย

เอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรอง

และท าการวินิจฉัยแล้วใน

เขตพื นท่ีต าบลบ้านต๋อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับเบี ยยังชีพ

ครบถ้วนตามท่ี

ขึ นทะเบียนไว้



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

2 โครงการสงเคราะห์

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 

แผนฯ 61-65-8 น.11 

ล าดับ 1

เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติใน

เขตต าบลบ้านต๋อม

19,994,400    โครงการสงเคราะห์

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ (ท.

83)

 เงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 

60 ปี บริบูรณ์ขึ นไปท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วนใน

เขตพื นท่ีต าบลบ้านต๋อม

19,994,400    ด าเนินการแล้ว 18,846,100   1,148,300    

3 โครงการสงเคราะห์

เบี ยยังชีพคนพิการ 

แผนฯ 61-65-8 น.11 

ล าดับ 2

เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนพิการ

คนพิการในเขตต าบล

บ้านต๋อม

     3,545,600  โครงการสงเคราะห์

เบี ยยังชีพคนพิการ 

(ท.83)

      3,545,600  ด าเนินการแล้ว     3,266,200 279,400      

ส านักปลัด/งาน

พัฒนาชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

  ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     2.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการจัดกิจกรรม

ป้องกันควบคุมโรค

ต่างๆ (แผนฯ 61-65 

น.105 ล าดับ 1)

เพ่ือควบคุมและป้องกัน

โรคติดต่อ เช่น โรค

ไข้เลือดออก โรคเอดส์  

ไข้หวัดนก ฯลฯ

 -จัดหาน  ายาเคมีและ 

เวชภัณฑ์และสมุนไพร/-

รณรงค์ประชาสัมพันธ์

         50,000  โครงการจัดกิจกรรม

ป้องกันควบคุมโรค

ต่างๆ (ท.127)

          50,000  ด าเนินการแล้ว         36,000         14,000 สามารถควบคุม

และป้องกัน

โรคติดต่อต่างๆ

ในพื นท่ีได้

กองสาธารณสุขฯ
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ส านักปลัด/งานพัฒนาชุมชน

 ค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรมป้องกันควบคุม

โรคต่างๆ เช่น โรคไข้ 

เลือดออกโรคมือเท้า

ปาก โรคติดเชื อไวรัสโค

โรนา 2019(โควิด-19) 

ฯลฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับเบี ยยังชีพ

ครบถ้วนตามท่ี

ขึ นทะเบียนไว้

ประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับเบี ยยังชีพ

ครบถ้วนตามท่ี

ขึ นทะเบียนไว้

 เบี ยความพิการให้แก่

คนพิการท่ีมีสิทธิตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดท่ีได้

แสดงความจ านงโดยการ

ขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับ

เงินเบี ยความพิการกับ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค

 คนปลอดภัยจากพิษ

สุนัขบ้า (แผนฯ 

61-65-8 น.29 ล าดับ 

1)

จัดซื อวัคซีน อุปกรณ์ใน

การฉีดและรายจ่ายอ่ืนท่ี

จ าเป็นเพ่ือป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

         60,000  โครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า (ท.127)

ค่าจัดซื อวัคซีน อุปกรณ์

ในการฉีด และรายจ่าย

อ่ืนท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกัน

และควบคุมโรคพิษ  

สุนัขบ้า  

          60,000  ด าเนินการแล้ว         45,000         15,000

กองสาธารณสุขฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการสานฝันวัน

เด็กแห่งชาติ

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

ของเด็ก

จัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ

20,000          ไม่ได้น าไปด าเนินการ

2 โครงการแข่งขันกีฬา

บ้านต๋อมเกมส์ (แผนฯ

 61-65 น.106 ล าดับ 

2)

เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนต าบลบ้าน

ต๋อมเล่นกีฬาและออก

ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ

จัดการแข่งขันกีฬาบ้าน

ต๋อมเกมส์

         80,000  โครงการแข่งขันกีฬา

บ้านต๋อมเกมส์ (ท.132)

          80,000  ไม่ได้ด าเนินการ               -            3,700 โอนงบประมาณ

ไปด าเนินการใน

รายการอ่ืน

ส านักปลัด/งานศึกษา

34

ด าเนินการฉีด

วัคซีนเพ่ือป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าใน

พื นท่ีเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อมได้

ท่ัวถึงตามท่ีได้

ส ารวจไว้

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี 

เพ่ือป้องกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้า ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากพิษ

สุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี

 ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่า

กรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ

อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็นในการจัดการ

แข่งขันกีฬาบ้านต๋อม

เกมส์ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

3 โครงการแข่งขันกีฬา

ฟุตบอลต าบลบ้าน

ต๋อมต้านยาเสพติด

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน

เล่นกีฬาและออกก าลัง

กายเพ่ือสุขภาพ

จัดการแข่งขันกีฬา

ฟุตบอลเยาวชน

         40,000  ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ส านักปลัด/งานศึกษา

4 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาทักษะด้านกีฬา

         22,000  ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ส านักปลัด/งานศึกษา

5 โครงการสืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

         20,000  ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ส านักปลัด/งานศึกษา

6 โครงการสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง 

(แผนฯ 61-65-8 น.12

 ล าดับ 1)

เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีใน

ท้องถ่ิน

จัดงานประเพณีลอย

กระทง

         80,000  โครงการสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง 

(ท.132)

          80,000  ไม่ได้ด าเนินการ โอนงบประมาณ

ไปด าเนินการ

รายการอ่ืน

ส านักปลัด/งานศึกษา

7 โครงการสืบสาน

ศาสนาและประเพณี

วัฒนธรรมท้องถ่ิน

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน

ศาสนาวัฒนธรรม

ประเพณีในท้องถ่ิน

         10,000  ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ส านักปลัด/งานศึกษา
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เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

กีฬาให้แก่เด็กและ

เยาวชน

เพ่ืออนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินไม่ให้สูญ

หาย

 - ดนตรีพื นบ้าน/

นาฎศิลป์ไทย/ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

 ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่า

วัสดุอุปกรณ์และรายจ่าย

อ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัด

งานสืบสานประเพณี

ลอยกระทง

จัดกิจกรรมสืบสาน

ศาสนาและประเพณี

ต่างๆ เช่น ประเพณีแห่

เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีแห่ไม้ค  าสี ฯลฯ

วิทยากรสอนกีฬา

ประเภทต่าง ๆ เช่น  

ฟุตบอล วอลเลย์บอล 

ตะกร้อ มวยไทย ฯลฯ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการส่งเสริม

สถาบันครอบครัวและ

พัฒนาสตรีต าบลบ้าน

ต๋อม (แผนฯ 61-65-8

 น.13 ล าดับ 1)

กิจกรรม/อบรมให้ความรู้

เพ่ือน ามาใช้ในการ

ด าเนินชีวิต/ส่งเสริม

สถาบัน ครอบครัวใน

ชุมชน

         50,000  โครงการส่งเสริม

สถาบันครอบครัวและ

พัฒนาสตรีต าบลบ้าน

ต๋อม (ท.131)

          50,000  ด าเนินการแล้ว         49,875             125

ส านักปลัด/งาน

พัฒนาชุมชน

2 โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมเด็ก

และเยาวชน(แผนฯ 

61-65-10 น.13 ล าดับ

 1)

เพ่ือปลูกฝังด้าน

คุณธรรมจริยธรรมแก่

เด็ก เยาวชนผู้บริหาร 

สมาชิกสภาและพนักงาน

เทศบาล

 - จัดกิจกรรมเข้าค่าย

พุทธบุตร อบรมให้ความรู้

         25,000  ไม่ได้น าไปด าเนินการ

36

เพ่ือให้สตรี ผู้สูงอายุ 

เด็กและเยาวชน มี

ความรู้เร่ืองข้อกฎหมาย

 สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ /

สถาบันครอบครัวมี

สัมพันธภาพท่ีดี มีความ

รัก ความสามัคคี มีจิต

อาสา มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

 ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการ

ส่งเสริมสถาบัน

ครอบครัวและพัฒนา

สตรีต าบลบ้านต๋อม 

"ครอบครัวพอเพียง สู่

ชุมชนเข้มแข็ง" 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

  ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการก่อสร้างลาน

กีฬา หมู่ท่ี 16 ต าบล

บ้านต๋อม(แผนฯ 

61-65-10 น.13        

 ล าดับ 1)

เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา

และออกก าลังกายเพ่ือ

สุขภาพ

ก่อสร้างสนามกีฬา/

อุปกรณ์ออกก าลังกาย

       120,000  ยังไม่ได้น าไปสู่การ

ปฏิบัติ/เปล่ียนแปลง

เป็นจัดซื ออุปกรณ์ใน

การออกก าลังกาย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างศูนย์

พัฒนาส่งเสริมผู้สูงอายุ

ขนาดพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

111 ตารางเมตร

220,000       ขนาดพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

111 ตารางเมตร

220,000         อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

(แผนฯ 61-65-10 น.

13 ล าดับ 1)

กองช่าง

37

โอนงบประมาณ

ตั งจ่ายเป็น

รายการใหม่ และ

จะด าเนินการในปี

งบ ประมาณ พ.ศ.

 2566

โครงการก่อสร้างศูนย์

พัฒนาส่งเสริมผู้สูงอายุ

 (โอนเงิน 11-65)

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

มีพื นท่ีจัดกิจกรรมและ

บริการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจและสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

    ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

      3.1 แผนงานการเกษตร

1 โครงการป้องกัน 

ก าจัดผักตบชวาและ

วัชพืช (แผนฯ 61-65 

น.108 ล าดับ 1)

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์

กว๊านพะเยาให้มีความ

สวยงาม

       100,000  โครงการป้องกัน

ก าจัดผักตบชวาและ

วัชพืช  (ท.143)

 ค่าด าเนินการป้องกัน

ก าจัดผักตบชวาและ

วัชพืชในเขตพื นท่ีต าบล

บ้านต๋อมและกว๊านพะเยา

        100,000  ไม่ได้ด าเนินการ               -         100,000

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และบริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อม  (แผนฯ 

61-65 น.108 ล าดับ 2)

เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อมในพื นท่ีและ

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

 -บวชป่าและสืบชะตา

หาด อิงกว๊าน/ ก่อสร้าง

ฝายกั นน  าขนาดเล็ก/ 

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

         50,000  โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และบริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อม (ท.143)

ค่าใช้จ่ายในการ

คุ้มครอง ดูแล 

บ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

          50,000  ไม่ได้ด าเนินการ               -           50,000

กองสาธารณสุขฯ

38

 -ก าจัดผักตบชวา/ก าจัด

วัชพืชในกว๊านพะเยา,ล า

น  าคูคลองในพื นท่ีต าบล

บ้านต๋อม จัดหาเรือตัด

ผักตบชวา ฯลฯ

ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ เช่น การส่งเสริม 

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

3 โครงการอบรมให้

ความรู้ด้านการเพ่ิม

ผลผลิตข้าว (แผนฯ 

61-65-8 น.30 ล าดับ 

1)

เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้าน

การเพ่ิมผลผลิตข้าว

ให้แก่เกษตรกรในพื นท่ี

ต าบลบ้านต๋อม

 -จัดกิจกรรม/อบรมฯ 20,000          โครงการอบรมให้

ความรู้ด้านการเพ่ิม

ผลผลิตข้าว  (ท.142)

20,000          ด าเนินการแล้ว 19,907        93              ผู้เข้ารับการอบรม

ได้รับความรู้ด้าน

การเพ่ิมผลผลิต

ข้าว สามารถน า

ความรู้ไปใช้ได้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

    ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

     3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการป้องกัน

หมอกควันและไฟป่า 

แผนฯ 61-65 น.110 

ล าดับ 1

เพ่ือให้ต าบลบ้านต๋อม

เกิดความสวยงาม  เป็น

ระเบียบ ปลอดมลพิษ

 - รณรงค์ป้องกันปัญหา 

 ไฟป่า ฯลฯ

20,000          โครงการป้องกัน

หมอกควันและไฟป่า  

 (ท.112)

20,000          ด าเนินการแล้ว 19,856        144            สามารถลดการ

เผาในพื นท่ีต าบล

บ้านต๋อมได้
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 ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการ

อบรมให้ความรู้ด้านการ

เพ่ิมผลผลิตข้าวให้

เกษตรกรในพื นท่ีต าบล

บ้านต๋อม

ส านักปลัด/งานป้องกันฯ

 ค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรมป้องกันไฟป่า 

และการลด

ผลกระทบจากปัญหา

หมอกควันและไฟป่า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ส านักปลัด/งาน

ส่งเสริมการแกษตร



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  รักษาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการบริหาร

จัดการศูนย์อปพร.

เทศบาลต าบลบ้าน

ต๋อม (แผนฯ 61-65-8 

 น.14 ล าดับ 1)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของ

สมาชิก อปพร.

 - ฝึกอบรม/ทบทวน  

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ฯลฯ

         30,000  โครงการบริหาร

จัดการศูนย์

อปพร.เทศบาลต าบล

บ้านต๋อม

(ท.112)

          30,000  ไม่ได้ด าเนินการ               -           30,000

2 โครงการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล (แผนฯ

 61-65  น.112 ล าดับ

 2)

เพ่ือลดอัตราการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาล

จัดหน่วยเฝ้าระวังในช่วง

เทศกาลต่างๆ

         10,000  โครงการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล (ท.113)

          10,000  ด าเนินการแล้ว           9,690             310 ช่วยป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาล

ต่างๆได้
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
      

 ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานศูนย์ อปพร.

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

เช่น การฝึกอบรม/

ทบทวน อปพร. การ

ฝึกซ้อมแผนเตือนภัย

เหตุการณ์จริง  ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไป

ราชการ ค่าลงทะเบียน 

ค่าเบี ยเลี ยง ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 

ส านักปลัด/งานป้องกันฯ

 ค่าใช้จ่ายในการเฝ้า

ระวังป้องกัน แก้ไข

ปัญหาและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาล

ต่างๆ เช่น เทศกาลปี

ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 

ฯลฯ

ส านักปลัด/งานป้องกันฯ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

3 โครงการป้องกันและ

ระงับสาธารณภัย

         10,000  ไม่ได้น าไปด าเนินการ

4 โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม (แผนฯ

61-65-8 น.15ล าดับ 2)

  ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติประจ า

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

         30,000  โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจ า

เทศบาลต าบลบ้าน

ต๋อม  (ท.112)

          30,000  ไม่ได้ด าเนินการ               -           30,000

   4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5      1,616,000 โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัย เทศบาลต าบล

บ้านต๋อม

 ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 

25 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย

กว่า 375 ตร.ม.

      1,683,000  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

    1,683,000

โอนเงิน 11-65

กองช่าง
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เพ่ือสร้างความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

ต าบลบ้านต๋อม
ส านักปลัด/งาน

ป้องกันฯ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติ/เสริมสร้างความรู้

ด้านการบริหารจัดการ

สาธารณภัยท่ีมีรูปแบบ

และมาตรฐานเดียวกัน
ส านักปลัด/งาน

ป้องกันฯ

 ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการ

ฝึกอบรมจัดตั ง/ฝึกอบรม

ทบทวน ชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติประจ า

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัย เทศบาลต าบล

บ้านต๋อม แผนฯ 

61-65 -10 น.2

เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย เทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม ให้เป็น

สัดส่วนมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและ

ประชาชนมารับบริการ

ด้วยความสะดวก

ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 

25 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย

กว่า 375 ตร.ม.

 -จัดอบรมให้ความรู้  

ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือ

และบรรเทาความ

เดือดร้อนให้แก่

ผู้ประสบภัย ฯลฯ

โอนงบประมาณ

ตั งจ่ายเป็น

รายการใหม่และ

จะด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

6 เพ่ือก่อสร้างอาคาร

ห้องน  าศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้

ถูกสุขลักษณะมีความ

จ านวน 3 ห้อง ขนาดกว้าง

 3.20 ม. ยาว 3.60 ม. สูง

 3 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย

กว่า 11.52 ตร.ม.

       235,000  จ านวน 3 ห้อง ขนาด

กว้าง 3.20 ม. ยาว 3.60

 ม. สูง 3 ม. หรือมีพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 11.52 ตร.ม.

        238,000  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

      238,000 โอนงบประมาณตั ง

จ่ายเป็นรายการ

ใหม่และจะ

ด าเนินการในปีงบ 

ประมาณ พ.ศ.2567

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  รักษาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

(แผนฯ 61-65 น.113 

ล าดับ 1)

เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในพื นท่ี

 - ตั งจุดตรวจเฝ้าระวัง 

ยาเสพติดในพื นท่ี จัด

กิจกรรมค่ายวิชาการ

ต้านภัยยาเสพติด ฯลฯ

10,000          โครงการป้องกันและ

แก้ไข ปัญหายาเสพติด

  (ท.130)

10,000          ไม่ได้ด าเนินการ -             10,000        -

กองสาธารณสุขฯ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  รักษาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

    4.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี 

(แผนฯ 61-65-8 น.16

 ล าดับ 1)

จัดกิจกรรม/เข้าร่วม

กิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ

         40,000  โครงการจัดงานรัฐพิธี

 (ท.91)

 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

และเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวันส าคัญ

          40,000  ด าเนินการแล้ว         10,450         29,550

ส านักปลัด/งาน

บริหารท่ัวไป
42

โครงการก่อสร้าง

อาคารห้องน  าศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม

โครงการก่อสร้าง

อาคารห้องน  าศูนย์

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

 ของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ

เป็นระเบียบเรียบร้อยและประชาชนมารับบริการด้วยความสะดวก

ปลอดภัย

ได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆท่ี

เป็นวันส าคัญของ

ทางราชการ

 ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานป้องกัน ป้อง

ปรามและบ าบัด

รักษาผู้เก่ียวข้องกับยา

เสพติด 

เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

ชาติศาสนาและ

พระมหากษัตริย์



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การบริหารจัดการท่ีดี  

   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ,   

แผนการด าเนินงาน , 

แบบรายงานการติดตาม

และประเมินผล

         10,000  โครงการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม (ท.

100)

          10,000  ด าเนินการแล้ว           9,050             950

(แผนฯ61-65-8 น.17 

ล าดับ 1)

ส านักปลัด/งานแผนฯ

2 โครงการปรับปรุงแผน

ท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน ด้วย

โปรแกรม Ltax-GIS 

และ Ltax-3000 

(แผนฯ 61-65-8 น.18

 ล าดับ 2)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษี

ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินของ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

       250,000  โครงการปรับปรุง

แผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินด้วย

โปรแกรม Ltax-GIS 

และ Ltax-3000 (ท.

103)

 ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินด้วย

โปรแกรม Ltax-GIS 

และ Ltax-3000  ของ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

        250,000  ด าเนินการแล้ว       186,360          3,640 สามารถจัดเก็บ

ภาษีในพื นท่ี

ต าบลบ้านต๋อมได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กองคลัง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เพ่ือสนับสนุนการ

ขับเคล่ือนการเช่ือมโยง

และบูรณาการ

แผนพัฒนาในระดับพื นท่ี

ให้เกิดประสิทธิภาพ, 

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า

 ค่าใช้จ่ายในการจัดท า

และประสานแผนพัฒนา

ท้องถ่ินเพ่ือน า

แผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่

การปฏิบัติ

มีแผนพัฒนา

เทศบาลต าบล

บ้านต๋อมท่ีมี

คุณภาพ สามารถ

น าไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

3 โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรท้องถ่ิน (แผน

ฯ 61-65  น.116 

ล าดับ 5)

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม 20,000          โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม

บุคลากรเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม (ท.92)

20,000          ด าเนินการแล้ว 13,833        6,167          บุคลากรสามารถ

น าความรู้ไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน

และการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด/งานการ

เจ้าหน้าท่ี

4 โครงการอบรมให้

ความรู้เพ่ิมศักยภาพ

ทางด้านคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 - จัดกิจกรรมให้ความรู้

ด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

30,000         ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ส านักปลัด/งานการ

เจ้าหน้าท่ี

5 โครงการจัดงานวัน

เทศบาล (แผนฯ 

61-65-8 น.19ล าดับ 3)

จัดกิจกรรมในวันท่ี  24 

เมษายนของทุกปี

         10,000  โครงการจัดงานวัน

เทศบาล (ท.91)

          10,000  ไม่ได้ด าเนินการ

ส านักปลัด/งาน

บริหารท่ัวไป

44

เพ่ือปลูกฝังด้านคุณธรรม

 จริยธรรม แก่บุคลากร

ท้องถ่ิน ให้สามารถ

น ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานและอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถทักษะการ

ใช้งานคอมพิวเตอร์

ส าหรับการปฏิบัติงาน

และเทคโนโลยี

สารสนเทศใหม่ ๆ  

น ามาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานการให้บริการ

ประชาชนในพื นท่ีได้

 ค่าจัดเตรียมพิธีทาง

ศาสนา ค่าอาหาร ค่า

เคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการจัด

งานวันเทศบาล

เพ่ือระลึกถึงความส าคัญ

และความเป็นมาของ

การก่อก าเนิดเทศบาล

 ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมบุคลากร

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

6 โครงการวันท้องถ่ิน

ไทย (แผนฯ 61-65 น.

118 ล าดับ 10)

จัดกิจกรรมในวันท่ี 18 

มีนาคมของทุกปี

          5,000  โครงการจัดงานวัน

ท้องถ่ินไทย (ท.91)

           5,000  ด าเนินการแล้ว             500          4,500 ได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมวัน

ท้องถ่ินไทย

ส านักปลัด/งาน

บริหารท่ัวไป

7 โครงการจัดการ

เลือกตั ง (แผนฯ 

61-65-8 น.31 ล าดับ 

1)

 ผู้บริหารท้องถ่ิน 

สมาชิกสภาท้องถ่ิน ,  

ส.ส. , ส.ว. ฯลฯ

         50,000  โครงการจัดการ

เลือกตั ง (ท.92)

          50,000  ไม่ได้ด าเนินการ          5,400 โอนงบประมาณ

ไปด าเนินการ

รายการอ่ืน
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เพ่ือระลึกถึงความส าคัญ

และความเป็นมาของ

การปกครองท้องถ่ินไทย

ส านักปลัด/งาน

บริหารท่ัวไป

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั งผู้บริหารท้องถ่ิน

 สมาชิกสภาท้องถ่ิน

และค่าใช้จ่ายสนับสนุน

การเลือกตั ง ส.ส. , ส.ว. 

ฯลฯ

 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก

สภาท้องถ่ินและ

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ

เลือกตั ง

สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

 ค่าจัดเตรียมพิธีทาง

ศาสนา ค่าอาหาร ค่า

เคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการจัด

งานวันท้องถ่ินไทย



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565

    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การบริหารจัดการท่ีดี  

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้น าชุมชน

ท้องถ่ิน ท้องท่ี ต าบล

บ้านต๋อม  (แผนฯ 

61-65 น.121 ล าดับ 1)

เพ่ือมีเครือข่ายในการ

พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

ระบบการบริหารจัดการ

ของ อปท. มีความเป็น

รูปธรรมและต่อเน่ือง

จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพ

         50,000  โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้น าชุมชน

ท้องถ่ินท้องท่ีต าบล

บ้านต๋อม (ท.131)

 ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้น า

ชุมชนท้องถ่ินท้องท่ี

ต าบลบ้านต๋อม "ชุมชน

เข้มแข็ง ต าบลน่าอยู่"

          50,000  ด าเนินการแล้ว         50,000               -   กลุ่ม องค์กรต่างๆ

ในพื นท่ีมีเคร่ือข่าย

ในการพัฒนา

ชุมชนท้องถ่ิน

ระบบการบริหร

จัดการของ อปท.

มีความเป็น

รูปธรรมและ

ต่อเน่ือง จ านวน 2

 กลุ่ม

    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การบริหารจัดการท่ีดี  

    5.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการเทศบาลสีขาว เพ่ือลดปัญหาการแพร่

ระบาดของยาเสพติด/

สนับสนุนและส่งเสริมการ

ด าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม/

ตรวจสารเสพติด

ประเภทแอมเฟตามีน 

(ยาบ้า)

20,000         ไม่ได้ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4  สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4  สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 



ผ.02

√ ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 และท่ีเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง กับโครงการท่ีได้รับอนุมัติ

√ ติดตามและประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 และท่ีเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง กับงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ

√ ติดตามและประเมินผลสถานะโครงการ/การเบิกจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 และท่ีเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง กับโครงการท่ีได้รับอนุมัติ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

 ยุทธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ

         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางและจัดท า

ผังเมืองรวมเมืองพะเยา

 (แผนฯ 61-65-8 น.32

 ล าดับ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

โครงการวางและจัดท า

ผังเมืองรวมเมืองพะเยา 

ในปีงบประมาณ 2565

ผังเมืองรวมเมืองพะเยา 360,000      360,000        ไม่ได้ด าเนินการ -                 360,000        

เทศบาลเมืองพะเยา/

กองช่าง เทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม
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การติดตามและประเมินผล : ส่วนท่ี 2 ประเมินผลแผนพัฒนาตามประเด็น

ผ.02 : บัญชีโครงการส าหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ (งบประมาณของ อปท.)

ปีงบประมาณ 2565 : ห้วงท่ี 1 วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565

  โครงการวางและ

จัดท าผังเมืองรวมเมือง

พะเยา (ปรับปรุงคร้ังท่ี

 3) อ าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา (ท.139)

 เงินอุดหนุนให้แก่

เทศบาลเมืองพะเยา

ด าเนินงานตามโครงการ

วางและจัดท าผังเมือง

รวมเมืองพะเยา 

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 

อ าเภอเมืองพะเยา 

ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

22

Lenovo
Rectangle



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  1   ด้านเศรษฐกิจ 
       1.3 แผนงานการเกษตร

1 โครงการจ ากัดการใช้

สารเคมีพาราควอต/

ไกลโฟเซต/คลอร์ไพริ

ฟอส

อบรมเกษตรกรผู้ปลูก

พืชการเกษตร

54,000        ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ส านักงานเกษตร

อ าเภอเมืองพะเยา

2 โครงการจัดต้ังวิสาหกิจ

ชุมชน/ศูนย์เมล็ดพันธ์ุ

ข้าว

จัดต้ังวิสาหกิจชุมชน/

ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว

50,000        ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ส านักงานเกษตร

อ าเภอเมืองพะเยา
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1.เพ่ือสร้างการรับรู้

มาตรการจ ากัดการใช้

สารเคมี 3 ชนิด 2.

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้

ในการใช้สารเคมีในการ

จัดการพ้ืนท่ีท า

การเกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพ่ือลดต้นทุนการผลิต

ให้แก่เกษตรกร/เพ่ิมขีด

ความสามารถของ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

 ยุทธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ

         1.4  แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภูมิภาค ม.1

ขยายเขตประปาส่วน

ภูมิภาค

400,000      ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ทต.บ้านต๋อม/กองช่าง

2 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า ม.2

เพ่ือให้ครัวเรือนราษฎรมี

ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

500,000      ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ทต.บ้านต๋อม/กองช่าง

3 โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภูมิภาค ม.4

ขยายเขตประปาส่วน

ภูมิภาค

500,000      ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ทต.บ้านต๋อม/กองช่าง

4 โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภูมิภาค ม.5

ขยายเขตประปาส่วน

ภูมิภาค

600,000      ไม่ได้น าไปด าเนินการ

กองช่าง/การประปา

ส่วนภูมิภาค

5 โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภูมิภาค ม.9

ขยายเขตประปาส่วน

ภูมิภาค

800,000      ไม่ได้น าไปด าเนินการ

กองช่าง/การประปา

ส่วนภูมิภาค

49

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า

เพ่ือการอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟก่ิง 

เข้าสู่จุดท่ีบริการไฟฟ้า

ยังไม่ได้เข้าถึง (ซอย 1)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า

เพ่ือการอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า

เพ่ือการอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า

เพ่ือการอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

24

Lenovo
Rectangle



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

6 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า ม.18

เพ่ือให้ครัวเรือนราษฎรมี

ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

400,000      ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ทต.บ้านต๋อม/กองช่าง

7 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้ครัวเรือนราษฎรมี

ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

100,000      ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ทต.บ้านต๋อม/กองช่าง

8 โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภูมิภาค

ขยายเขตประปาในเขต

พ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อม

400,000      ไม่ได้น าไปด าเนินการ

ทต.บ้านต๋อม/กองช่าง

50

ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟก่ิง 

เข้าสู่จุดท่ีบริการไฟฟ้า

ยังไม่ได้เข้าถึง (ข้าง

สนามกีฬาหมู๋บ้านและ

เช่ือม ม.16)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า

เพ่ือการอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

 ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     2.1 แผนงานการศึกษา

1 โครงการจัดหาส่ือดนตรี จัดหาส่ือดนตรี 40,000 ไม่ได้น าไปด าเนินการ

โรงเรียนบ้านร่องห้า/

ทต.บ้านต๋อม

2 สนับสนุนส่ือเทคโนโลยี

(จอ LED) 4 เคร่ือง

60,000 ไม่ได้น าไปด าเนินการ

โรงเรียนบ้านร่องห้า/

ทต.บ้านต๋อม

3 โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันโรงเรียน

 (แผนฯ 61-65-8 น.20

 ล าดับ 1)

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน

ได้รับสารอาหารท่ี

เหมาะสมกับวัย

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

ต าบลบ้านต๋อม

1,276,800     โครงการสนันสนุน

อาหารกลางวัน 

โรงเรียน  (ท.120)

เงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการ

1,276,800     ด าเนินการแล้ว 1,242,150        34,650          

ทต.บ้านต๋อม/ส านัก

ปลัด

51                 

เพ่ือให้นักเรียนมีส่ือการ

เรียนการสอนท่ีทันสมัย

เพ่ือให้นักเรียนมีส่ือการ

เรียนการสอนท่ีทันสมัย

และรับประสบการณ์

การเรียนการสอนท่ีทัน

ข่าวทันเหตุการณ์

1. นักเรียนได้รับการ

เรียนรู้จากส่ือท่ีทันสมัย 

 2. นักเรียนมีความรู้

และประสบการณ์

ทางการเรียนรู้

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ระดับช้ันอนุบาล - ป.6  อัตราม้ือ

ละ  21 บาท/คน/วัน  จ านวน 200 วัน เป็นเงิน  1,276,800  

บาท  รายละเอียดดังน้ี

     -โรงเรียนบ้านร่องห้า ต้ังไว้  495,600  บาท 

    โรงเรียนบ้านต๋อม  ต้ังไว้  781,200  บาท  

เด็กและเยาวชน

ได้รับประทาน

อาหารกลางวัน

ฟรีและได้รับ

สารอาหารท่ี

เหมาะสมตามวัย
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

       2.2 แผนงานงบกลาง

1 โครงการสนับสนุน

กองทุนหลักประกัน 

สุขภาพ (สปสช.)   

(แผนฯ 61-65-8 น.21 

ล าดับ 1)

เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานด้าน

สาธารณสุขในต าบล

สนับสนุนงบประมาณ

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ (สปสช.)

      313,400  โครงการสนับสนุน

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ (สปสช) (ท.84)

 เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

        313,400  ด าเนินการแล้ว           280,598           32,802

ทต.บ้านต๋อม/กอง

สาธารณสุขฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม

  ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     2.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการตาม

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข (แผนฯ 

61-65 น.130 ล าดับ 1)

โครงการตาม

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขของหมู่บ้าน

ในเขตต าบลบ้านต๋อม 

จ านวน 18 หมู่บ้าน

360,000 โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข (ท.

128)

เงินอุดหนุนให้แก่

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1 - 18  

ต าบลบ้านต๋อม  

360,000 ด าเนินการแล้ว 360,000 0

ทต.บ้านต๋อม/กอง

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

52

ได้สนับสนุนการ

ด าเนินงานด้าน

สาธารณสุข ส่งผล

ให้ประชาชนดูแล

สุขภาพของตนเอง

 ครอบครัว และ

ชุมชนได้

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านใน

ต าบลบ้านต๋อม ตาม

โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข 18 

หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 

 บาท
หมู่บ้านละ  20,000  บาท  รวมเป็นเงิน  360,000 บาท  

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ได้อุดหนุนการ

ด าเนินโครงการ

พระราชด าริ

สาธารณสุขของ

แต่ละหมู่บ้าน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ (เทศบัญญัติ) ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  รักษาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

    4.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ

เมือง  จังหวัดพะเยา 

(แผนฯ 61-65 น.131 

ล าดับ 1)

12,000         โครงการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอ าเภอ

เมืองพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 

2565  (ท.113)

12,000          ด าเนินการแล้ว 12,000            -               

ทต.บ้านต๋อม/ส านัก

ปลัด

53

เทศบาลต าบล

บ้านต๋อมได้

อุดหนุนโครงการ

ศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการ

ช่วยเหลือ

ประชาชนของ 

อปท.

เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนของ อปท.ใน

เขต อ.เมืองพะเยา /

รวบรวมข้อมูลปัญหา

ความต้องการของ

ประชาชน บริการข้อมูล

ข่าวสารให้ค าปรึกษา

ประชาชนตามอ านาจ

หน้าท่ีฯ

จัดด้ังศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ.

เมืองพะเยา ณ ท่ีว่า

การอ าเภอเมืองพะเยา 

(ส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ินอ าเภอ

เมืองพะเยา)

  เงินอุดหนุนให้แก่

องค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่ใส ในการ

บริหารจัดการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอ าเภอเมือง

พะเยา  จังหวัดพะเยา  

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
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√ ติดตามและประเมินผลสถานะโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 และท่ีเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง กับโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3. พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

 ยุทธศาสตร์ท่ี  1.ด้านเศรษฐกิจ

         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง/กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1          688,000

2 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต ม.1, ม.15

 ต.บ้านต๋อม เช่ือม ม.

12 ต.ท่าวังทอง

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,400

 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 11,500 ตร.ม.

7,357,000
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การติดตามและประเมินผล : ส่วนท่ี 2 ประเมินผลแผนพัฒนาตามประเด็น
ผ.02/1 : บัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส าหรับขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน)

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ปีงบประมาณ 2565 : วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

โครงการปรับปรุงผิว

ทางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต  ม.1 เช่ือม ม.14  

ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอส

ฟัลท์ติก   คอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 5 ม. ยาวรวม 394 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,970 ตร.ม.(พิกัด 

เร่ิมต้น N 2123175 E 592146 ส้ินสุด N 2123257 E 593049)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

3 7,026,000

4 เพ่ือระบายน้้าและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า

คอนกรีตเสริมเหล็กรูป

ตัวยูพร้อมฝาปิด กว้าง

 0.30 เมตร

         499,809

5 เพ่ือระบายน้้าและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

         499,809

6 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.2 ต.บ้านต๋อม

480,000

7 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.3 ต.บ้านต๋อม

480,000
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โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้้าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู

พร้อมฝาปิด  หมู่ท่ี  1 

 ต้าบลบ้านต๋อม

ก่อสร้างถนน คสล. 

จ้านวน 2 ช่วง ความ

ยาวรวม 200 ม.

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 

ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

(ซอยศาลเจ้าพ่อ

หมู่บ้าน)

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้างรางระบายน้้า

คอนกรีตเสริมเหล็กรูป

ตัวยูพร้อมฝาปิด

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 210 เมตร (ทางเข้า อสจ.พะเยา)

โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 1 

เช่ือมหมู่ท่ี 15 ต.บ้าน

ต๋อม เช่ือม ต.ท่าวังทอง

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง ช่วงท่ี 1 กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 1,128 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  5,640 ตารางเมตร 

ช่วงท่ี 2 กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 1,272 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,860 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

จ านวน 2 ช่วง

กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 210 เมตร 

(สามแยกทางเข้าเรือนจ้า)

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้้าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู

พร้อมฝาปิด  หมู่ท่ี  1 

 ต้าบลบ้านต๋อม



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

8 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.3 ต.บ้านต๋อม

480,000

9 โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุกปรับเกล่ียเรียบ

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร 

ม.3, ม.4  ต.บ้านต๋อม 

เช่ือม ม.3  ต.สันป่าม่วง

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุก

ปรับเกล่ียเรียบ ขนาด

กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาว 

2,400 ม. หนาเฉล่ีย  

0.10 ม.

717,000         

10 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.4 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 4 ม. หนา  0.15

 ม.  ยาว 221 ม. หรือ

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 884

 ตรม.

495,000

11 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังบดอัดแน่น ม 5 

ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนนลูกรังบด

อัดแน่น กว้าง 3.50 ม.

 ยาว 970 ม. หนา

เฉล่ีย  0.20 ม.

140,000

12 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังบดอัดแน่น ม.5 ,

 ม.6 , ม.7 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนนลูกรังบด

อัดแน่น กว้าง 3.50 ม.

 ยาว 1,140  ม. หนา

เฉล่ีย  0.20 ม.

165,000
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เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 

ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

(ซอยหาดอิงกว๊าน)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

13 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก ม.5 , ม.6 , ม.

7 ต.บ้านต๋อม เช่ือม 

ม.1  ต.สันป่าม่วง

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  

กว้าง  4 ม. ยาว 

1,000 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.

450,000

14 โครงการปรับปรุงผิว

ทางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต  ม.5 , 6 , 7, 8   

ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอส

ฟัลท์ ติกคอนกรีต 

ขนาดผิวจราจรกว้าง

เฉล่ีย 5 - 6 ม. ยาว

รวม 3,285 ม. (พิกัด 

เร่ิมต้น N 2123591 E

 586564 ส้ินสุด N 

2124905 E 585270)

      9,648,000

15 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.5 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 

ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

(ซอยตรงข้ามอาคาร

เอนกประสงค์หมู่ 5)

480,000

16 โครงการก่อสร้างถัง

เก็บน้้าประปาแบบหอ

ถังสูง ม.6  ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีน้้าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพียง

ก่อสร้างถังเก็บ

น้้าประปาแบบหอถังสูง

         387,100
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

17 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุกปรับเกล่ียเรียบ

 ม.7 ต.บ้านต๋อม เช่ือม

 ม.11 ต.บ้านต ้า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก

ปรับเกล่ียเรียบ กว้าง 

4 ม. ยาว 1,600 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

478,000         

18 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก ม.7 , ม.8 ต.

บ้านต๋อม เช่ือม ม.11 

 ต.บ้านต ้า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  

กว้าง  4 ม. ยาว 

4,200 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.

1,890,000

19 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต  ม.7 ต.

บ้านต๋อม เช่ือม ม.1  

ต.สันป่าม่วง

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

 กว้าง 4 ม. ยาว 

2,140 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 8,560 

ตร.ม.

5,363,000

20 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์

    ติกคอนกรีต  กว้าง

เฉล่ีย 4 เมตร

5,247,000

21 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.7 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 

ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

(ซอยทางเข้าบ้าน

ม่ันคง)

480,000

58

ยาว 2,140 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,560 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลท์   ติกคอนก

รีต  หมู่ท่ี 7 ต.บ้าน

ต๋อม เช่ือม ต.สันป่าม่วง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

22 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.7 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.

 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

(ซอยทางเข้าบ้านนาย

เก๋ง)

480,000

23 โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุก ม.7 , ม.8 ต.

บ้านต๋อม เช่ือม ม.11 

 ต.บ้านต ้า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

 กว้าง  4 ม. ยาว 

5,265 ม. หนาเฉล่ีย 

0.10 ม.

1,991,000 ขนาดผิวจราจรกว้าง

เฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 

1,550.00 ม. หนา

เฉล่ีย 0.10 ม.

500,000 ด้าเนินการแล้ว 500,000 0

24 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมู่บ้าน

แบบภูเขาขนาดใหญ่

มาก

เพ่ือให้ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีน้้าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพียง

 - ก่อสร้างถังเก็บน้้าใส

 ขนาด 200 ลบ.ม. 

จ้านวน 1 ถัง/ - ขยาย

ระบบท่อประปา วาง

ท่อ PVC 2" ยาว 

1,674 เมตร (ม. 7 , 2 

เช่ือม ม.10)

1,398,000

25 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวทาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ม.8 ต.บ้านต๋อม เช่ือม

อ่างเก็บน้้าห้วยเฮือก 

ม.11 ต.บ้านต ้า

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีต กว้าง 6 ม. ยาว

 1,000 ม.

3,000,000

59

การสัญจรไป มา 

ระหว่างต้าบลและ

การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมี

ความรวดเร็ว สะดวก

 และปลอดภัย
ได้รับการจัดสรรงบประม่าณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

อบจ.พะเยา

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 620.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกล่ียให้

เรียบร้อยรายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา

โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุก ม.7 , ม.8 ต.

บ้านต๋อม เช่ือม ม.11 

 ต.บ้านต ้า อ.เมือง จ.

พะเยา



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

26 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต ทาง

หลวงท้องถ่ิน รหัส

สายทาง พย.ถ.12-007

 บ้านห้วยทรายค า หมู่

ท่ี 8 เช่ือมอ่างเก็บน้ า

ห้วยลึก ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

กว้างเฉล่ีย 5 เมตร 

ยาว 2,850 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

14,250 ตารางเมตร

9,527,000

27 โครงการปรับปรุงผิว

ทางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต สายทางหลวง

ท้องถ่ินสายบ้านห้วย

ทรายค า หมู่ท่ี 8  

บ้านต๋อมดง หมู่ท่ี 7 

รหัสสายทาง พยถ. 

12-006  (แผนฯ 

61-65-7 น.5)

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอส

ฟัลท์  ติกคอนกรีต 

กว้างเฉล่ีย 4  เมตร 

ยาวรวม 2,810 เมตร 

 พิกัดจุดเร่ิมต้น LA=

19.197193 LONG=

99.818740 จุดส้ินสุด

 LA= 19.204083 

LONG= 99.814384

      7,331,000  โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส

สายทาง พย.12-006 

สายบ้านห้วยทรายค า 

หมู่ท่ี 8 ถึงสายบ้าน

ต๋อมดง หมู่ท่ี 7   

ต าบลบ้านต๋อม /เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ

 ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีต กว้าง 4 เมตร 

ยาว 2,810  เมตร 

หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี

รวมไม่น้อยกว่า 

14,050  ตารางเมตร

      7,331,000  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง

28 โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุกปรับเกล่ียเรียบ

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร 

ม.8, ม.9  ต.บ้านต๋อม 

เช่ือม ม.6 ต.บ้านต ้า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุก

ปรับเกล่ียเรียบ ขนาด

กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาว 

1,650 ม. หนาเฉล่ีย  

0.10 ม.

493,000         
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ได้รับการจัดสรรงบประม่าณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

29 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก  ม.8  ต.บ้าน

ต๋อม เช่ือม ม.11 ต.

บ้านต  า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  

กว้าง  4 ม. ยาว 

2,500 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.

1,412,000        สายท่ี 1 ขนาดผิว

จราจรกว้างเฉล่ีย 4.00

 ม.ยาว 600 ม. หนา

เฉล่ีย 0.10 ม.

500,000         ด าเนินการแล้ว 500,000         -                

30 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก  ม.8  ต.บ้าน

ต๋อม เช่ือม ม.11 ต.

บ้านต  า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  

กว้าง  4 ม. ยาว 

2,800 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.

1,581,000        ช่วงท่ี 1 ขนาดผิว

จราจรกว้างเฉล่ีย 3.50

 ม. ยาว 1,200 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

500,000         ด าเนินการแล้ว 500,000         -                

31 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.8 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. 

จ้านวน 2 ช่วง  ความ

ยาวรวม 200 ม.   

(ซอยข้างวัดห้วยทราย

ค้าและซอยเช่ือม ม.9)

480,000

32 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก ม.9 , ม.10 

ต.บ้านต๋อม เช่ือม ม.3 

 ต.บ้านต ้า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  

กว้าง  4 ม. ยาว 

1,800 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.

810,000
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 โครงการปรับปรุง

ถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตรสายห้วย

แพะด า สายห้วยไร่ 

หมู่ท่ี 8 ต.ต๋อม เช่ือม 

ต.บ้านต  า อ.เมือง จ.

พะเยา

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.พะเยา

การสัญจรไป มา 

ระหว่างต าบลและ

การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมี

ความรวดเร็ว สะดวก

 และปลอดภัย
 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม. สายท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง

เฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 950 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 

380.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบร้อย

 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลบ.ม. ช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง

เฉล่ีย 3.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกีล่ียให้เรียบร้อย

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.พะเยา

 โครงการปรับปรุง

ถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร หมู่ท่ี 8 ต.

ต๋อม เช่ือม หมู่ 11 ต.

บ้านต  า อ.เมือง จ.

พะเยา

การสัญจรไป มา 

ระหว่างต าบลและ

การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรมี

ความรวดเร็ว สะดวก

 และปลอดภัย



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

33 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก  หมู่ท่ี 9 

เช่ือมหมู่ท่ี 5,6,7,8 ต.

บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง/เพ่ือให้

เกษตรกรได้รับความ

สะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  

  กว้าง 3 เมตร ยาว 

4,600 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาณหินคลุกไม่

น้อยกว่า  1,794  

ลูกบาศก์เมตร

1,281,000

34 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก  หมู่ท่ี 9 

เช่ือมหมู่ท่ี 10 ต.บ้าน

ต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง/เพ่ือให้

เกษตรกรได้รับความ

สะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  

  กว้าง 3 เมตร ยาว 

910 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร หรือมี

ปริมาณหินคลุกไม่

น้อยกว่า  354  

ลูกบาศก์เมตร

258,000

35 โครงการปรับปรุงผิว

ทางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต สายทางหลวง

ท้องถ่ินสายถนนทาง

หลวงหมายเลข (1193)

 หมู่ท่ี 9  - สามแยก

วัดบ้านร่องไผ่ หมู่ท่ี 10

 รหัสสายทาง พยถ. 

12-001 (แผนฯ 

61-65-7 น.7)

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอส

ฟัลท์  ติกคอนกรีต 

กว้างเฉล่ีย 4 - 5  

เมตร ยาวรวม 630 

เมตร  พิกัดจุดเร่ิมต้น 

LA=19.207453  

LONG=99.836713

จุดส้ินสุด LA= 

19.206924  LONG= 

99.842302

      1,107,000  โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย

ถนนทางหลวง

หมายเลข (1193) หมู่

ท่ี 9 ถึง สายสามแยก

วัดบ้านร่องไผ่ หมู่ท่ี 10

 บ้านร่องไผ่ ต าบล

บ้านต๋อม (เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ)

 ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนแอสฟัลท์      ติ

กคอนกรีต  กว้าง 4-5 

เมตร ยาว 630 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,924 ตารางเมตร

      1,107,000  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
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ได้รับการจัดสรรงบประม่าณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

36 โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุก ม.9 , ม.10 

ต.บ้านต๋อม เช่ือม ม.3 

 ต.บ้านต ้า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

 กว้าง  3 ม. ยาว 

2,280 ม. หนาเฉล่ีย 

0.10 ม.

646,000

37 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก ม.9,ม.10 ต.

บ้านต๋อม เช่ือม ม.3  

ต.บ้านต  า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  

กว้าง  3.50 ม. ยาว 

1,390 ม. หนาเฉล่ีย 

0.12 ม.

500,000

38 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.10 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 

ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

(ซอยเลียบล้าเหมือง

ร่องไผ่)

480,000

39 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก  หมู่ท่ี 10 

เช่ือมหมู่ท่ี 9 ต.บ้าน

ต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง/เพ่ือให้

เกษตรกรได้รับความ

สะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  

  กว้าง 3 เมตร ยาว 

1,390 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาณหินคลุกไม่

น้อยกว่า  542  

ลูกบาศก์เมตร

395,000

63



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

40 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้้าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู  

หมู่ท่ี  11  ต้าบลบ้าน

ต๋อม

เพ่ือระบายน้้าและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า

คอนกรีตเสริมเหล็กรูป

ตัวยู กว้าง 0.30 เมตร

 ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

หนา 0.10 เมตร ยาว 

171 เมตร และวางท่อ

ระบายน้้า คสล .   Ø

 0.40 เมตร

         448,000

41 โครงการปรับปรุงผิว

ทางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต  ม.11, 17   ต.

บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอส

ฟัลท์    ติกคอนกรีต 

ขนาดผิวจราจรกว้าง

เฉล่ีย 6 ม. ยาวรวม 

1,020 ม.

      2,121,000

42 ก่อสร้างระบบระบาย

น้ า จ านวน 4 ช่วง ดังน้ี

      7,335,000
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 (2) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 710 ม. (3) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบไม่มีฝาปิด กว้าง 1.20 ม. ลึกเฉล่ีย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 150 ม. 

(4) วางท่อระบายน้ า คสล.Dia  1.00 ม. จ านวน 235 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 23 บ่อ

 (1) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด กว้าง 0.90 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. หนา 0.125 

ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 710 ม.

เพ่ือระบายน้ าและ

แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,120 ตร.ม. (พิกัด เร่ิมต้น N 2121671 E 

593582 ส้ินสุด N 2121130 E 593440)

โครงการก่อสร้าง

ระบบระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ท่ี 

 11 และหมู่ท่ี  17 

ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอ

เมือง  จังหวัดพะเยา



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

43 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก  ม.11  ต.

บ้านต๋อม เช่ือม ม.12 

ต.ท่าวังทอง

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  

กว้าง  4 ม. ยาว 

1,290 ม.  หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.

728,000         

44 โครงการปรับปรุงผิว

ทางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต สายทางหลวง

ท้องถ่ินสายบ้านสันป่า

ง้ิว หมู่ท่ี 12  - บ้าน

สันหนองเหนียว หมู่ท่ี 

3 รหัสสายทาง พยถ. 

12-003  (แผนฯ 

61-65-7 น.6)

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอส

ฟัลท์  ติกคอนกรีต 

กว้างเฉล่ีย 4-5 เมตร 

ยาวรวม 1,560 เมตร 

 พิกัดจุดเร่ิมต้น LA=

19.198673 LONG=

99.847547 จุดส้ินสุด

 LA= 19.192882 

LONG= 99.858475

      2,574,000  โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส

สายทาง พย.ถ. 

12-003 สายบ้านสัน

ป่าง้ิว หมู่ท่ี 12 ถึงสาย

บ้านสันหนองเหนียว 

หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านต๋อม

 /เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีต กว้าง 4-5 เมตร

 ยาว 1,560 เมตร 

หนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี

รวมไม่น้อยกว่า 6,640

  ตารางเมตร

      2,565,000  ด าเนินการแล้ว ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

เดินทางมากข้ึน

45 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.12ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. 

กว้างเฉล่ีย 2.5 - 4 ม. 

ยาว 128 ม. หนาเฉล่ีย

 0.15 ม.

250,000

46 โครงการวางท่อ

ระบายน้้า คสล.พร้อม

บ่อพัก หมู่ท่ี 12 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน้้าและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้้า 

คสล.พร้อมบ่อพัก

         377,000
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ได้รับการจัดสรรงบประม่าณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

47 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้้า คสล.พร้อม

ฝาปิด ม.13 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือระบายน้้าและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า

 คสล.พร้อมฝาปิด 

กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย

 0.30 ม. หนา 0.10 ม.

 ยาว 208 ม.

437,000

48 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.13ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. 

กว้าง  4 ม. ยาว 200 

ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  

(ซอยทางเข้าบ่อดิน)

480,000

49 โครงการปรับปรุงผิว

ทางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต หมู่ท่ี 14  ต้าบล

บ้านต๋อม อ้าเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา

 เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

 ปรับปรุงผิวทางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ผิว

ทางกว้าง 7.50 เมตร 

ระยะทาง 0.540 กม.

      1,850,000

50 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลท์   ติกคอนก

รีต  หมู่ท่ี 14 ต.บ้าน

ต๋อม

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์

   ติกคอนกรีต  

จ านวน 2 ช่วง

912,000

66

ช่วงท่ี 1 กว้างเฉล่ีย 4.00-6.00 เมตร ยาวรวม 270 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,555 

ตารางเมตร ช่วงท่ี 2 กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวรวม 235 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 940

 ตารางเมตร

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

51 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.14ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. 

กว้าง  4 ม. ยาว 155 

ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  

(ซอยทางเข้าท่าเรือ

ร่องห้าป่าฉ้าฉา)

372,000

52 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.14ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. 

กว้างเฉล่ีย 2.50 - 4 ม.

 ยาว 128 ม. หนา

เฉล่ีย 0.15 ม.  (ซอย

ทางเข้าท่าเรือร่องห้า

ป่าฉ้าฉา)

372,000

53 โครงการก่อสร้างขยาย

ไหล่ทางถนน คสล. 

หมู่ท่ี 14 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

 ก่อสร้างขยายไหล่

ทางถนน คสล. 2 ข้าง

 กว้าง 1 ม. ยาวรวม 2

 ข้าง 872 ม. หนา 

0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 872 ตรม.

         499,000

54 โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุก หมู่ท่ี 15,16 

ต.บ้านต๋อม เช่ือม หมู่

ท่ี 12 ต.ท่าวังทอง

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,745

 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

      1,038,000
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

55 โครงการปรับปรุงถนน

เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 

15,16 ต.บ้านต๋อม 

เช่ือม หมู่ท่ี 12 ต.ท่า

วังทอง

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ปรับปรุงถนนเพ่ือ

การเกษตร กว้าง 4 ม.

 ยาว 1,875 ม. หนา

เฉล่ีย 0.10 ม.

711,000

56 โครงการวางท่อ

ระบายน้้า คสล.พร้อม

บ่อพัก หมู่ท่ี 15 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน้้าและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้้า 

คสล.พร้อมบ่อพัก

         494,500

57 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.15ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. 

กว้าง  4 ม. ยาว 200 

ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  

(ซอยทางลงกว๊าน

พะเยา)

480,000

58 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก  ม.16  ต.

บ้านต๋อม เช่ือม ม.10 

ต.บ้านต  า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  

กว้าง  4 ม. ยาว 

2,000 ม.  หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.

1,129,000       

59 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก  ม.16  ต.

บ้านต๋อม เช่ือม ม.10 

ต.บ้านต  า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  

กว้าง  4 ม. ยาว 

1,300 ม.  หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.

734,000         
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

60 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต  บ้าน

เกษตรพัฒนา หมู่ท่ี 16

 ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

กว้างเฉล่ีย 5 เมตร 

ยาวรวม 2,600 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 13,000 ตารางเมตร

7,860,000

61 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.16 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. 

จ้านวน 2 ช่วง ความ

ยาวรวม 200 ม.

480,000

62 โครงการวางท่อส่ง

น้ าประปาจากแก้มลิง

ห้วยส้ม - ประปาหมู่ท่ี

 16 (แผนฯ 61-65  น.

143)

เพ่ือให้ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีน้ าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพียง

ขยายระบบท่อประปา

 วางท่อ PVC ขนาด 2"

 ความยาว 3,500 เมตร

485,000  โครงการขยายเขต

ระบบประปาหมู่บ้าน

แบบผิวดินขนาดกลาง

 บ้านเกษตรพัฒนา 

หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้าน

ต๋อม /เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

ขยายเขตระบบ

ประปาหมู่บ้านแบบ

ผิวดินขนาดกลาง บ้าน

เกษตรพัฒนา หมู่ท่ี 16

 ต าบลบ้านต๋อม

499,000 ด าเนินการแล้ว 498,500 500 ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

น้ าเพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างพอเพียง

63 โครงการปรับปรุงผิว

ทางแอสฟัลท์ติกคอน 

 กรีต  ม.17   ต.บ้าน

ต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอส

ฟัลท์ ติกคอนกรีต 

ขนาดผิวจราจรกว้าง

เฉล่ีย 4 - 5  ม.

      1,443,000

69

ได้รับการจัดสรรงบประม่าณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

 ยาวรวม 908 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,108 ตร.ม. (พิกัด เร่ิมต้น N 2121705 E 

593688 ส้ินสุด N 2121596 E 592704)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

64 โครงการปรับปรุงผิว

ทางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต สายทางหลวง

ท้องถ่ินสายถนนทาง

หลวงหมายเลข (1) 

บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ท่ี

 17  - สามแยกหลัง

แขวงทางหลวง 

จังหวัดพะเยา รหัส

สายทาง พยถ. 12-010

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอส

ฟัลท์  ติกคอนกรีต 

กว้างเฉล่ีย 5 - 6 เมตร

 ยาวรวม  1,190 เมตร

  พิกัดจุดเร่ิมต้น LA=

19.186514 LONG=

99.891065 จุดส้ินสุด

 LA= 19.185589 

LONG= 99.881874

      2,493,000

65 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.บ้านแท่นดอกไม้ 

หมู่ท่ี 17 ต้าบลบ้าน

ต๋อม อ้าเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา

 เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

 ก่อสร้างถนน คสล. 

ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 

485.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร  หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,425.00 เมตร

      2,072,000

66 โครงการวางท่อ

ระบายน้้า คสล.พร้อม

บ่อพัก หมู่ท่ี 17 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน้้าและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้้า 

คสล.พร้อมบ่อพัก

450,000

70

ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 800.00  เมตร ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

67 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.17ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. 

กว้าง  4 ม. ยาว 125 

ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  

(ซอยอนุบาลสวนเด็ก)

300,000

68 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.17ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. 

กว้าง  4 ม. ยาว 200 

ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  

(ซอยเข้าโรงแรมกว๊าน

พะเยา)

480,000

69 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้้า คสล.  ม.17

 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือระบายน้้าและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้้า

 คสล. กว้าง 0.30 ม. 

สูง 0.40 ม.ยาว 180 ม.

495,000

70 โครงการปรับปรุงผิว

ทางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต สายทางหลวง

ท้องถ่ินสายถนนทาง

หลวงหมายเลข (1) 

หมู่ท่ี 18  - บ้านร่อง

ห้า หมู่ท่ี 13 รหัสสาย

ทาง พยถ. 12-013  

(แผนฯ 61-65-7 น.6)

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอส

ฟัลท์  ติกคอนกรีต 

กว้างเฉล่ีย 4 เมตร 

ยาวรวม 990 เมตร  

พิกัดจุดเร่ิมต้น LA=

19.212954 LONG=

99.869754 จุดส้ินสุด

 LA= 19.215872 

LONG= 99.876835

      1,542,000  โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส

สายทาง พย.ถ. 

12-013 จากสาย 

ถนนทางหลวง

หมายเลข (1) หมู่ท่ี 18

 ถึงสายบ้านร่องห้า 

หมู่ท่ี 13 ต าบลบ้าน

ต๋อม /เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

 ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนแอสฟัลท์ ติกคอ

นกรีต  กว้าง 4 เมตร 

ยาว 990 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,960 

บาท ตารางเมตร

      1,542,000  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง

71



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

71 โครงการวางท่อ

ระบายน้้า คสล.พร้อม

บ่อพัก หมู่ท่ี 18 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน้้าและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้้า 

คสล.พร้อมบ่อพัก

495,000

72 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การเดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง

จ้านวน 3 สาย

2,000,000       

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน       

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี  1. ด้านเศรษฐกิจ 

   1.3 แผนงานการเกษตร

1 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

1 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 1  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วย

ร่องห้า) ขนาดกว้าง 

2.00 เมตร สูง 2.00 

เมตร  ยาว  8.00  

เมตร พิกัด E 19.2072

 N 99.8917

         500,000

72



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

2 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

1 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 1  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วย

ร่องห้า) ขนาดกว้าง 

2.00 เมตร สูง 2.00 

เมตร  ยาว  8.00  

เมตร

         500,000

3 โครงการก่อสร้างพนัง 

คสล.  หมู่ท่ี 5  ต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า

เซาะตล่ิงในพ้ืนท่ี

 ก่อสร้างพนัง คสล.สูง

 2.50 เมตร  ยาว  40 

เมตร/ก่อสร้างพนัง 

คสล.สูง 2.50 เมตร  

ยาว  124 เมตร

1,886,000       

4 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

5 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 5  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วยแม่

ต๋อม)

         500,000

5 โครงการก่อสร้างพนัง

กันดิน คสล. หมู่ท่ี 6 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้า

เซาะตล่ิงพ้ืนท่ีอยู่อาศัย

ของประชาชนในพ้ืนท่ี

ก่อสร้างพนังกันดิน คสล.  

 บริเวณบ้านนายบัว เมือง

วงค์ ถึงบ้านนายไกรสิงห์  

วงศ์ปัญญา  ยาว 50 เมตร

 สูง 3 เมตร หนา 0.20 

เมตร

          700,000

73

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  ยาว  9.00  เมตร พิกัด E 

19.1953 N 99.8302



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

6 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

7 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 7  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วยบง)

 ขนาดกว้าง 2.00 

เมตร สูง 2.00 เมตร  

ยาว  5.00  เมตร พิกัด

 E 19.1995 N 

99.8205

         500,000

7 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

7 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 7  ต.บ้าน

ต๋อม  (ล้าห้วยบง) 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 

สูง 2.00 เมตร  ยาว  

10.00  เมตร พิกัด E 

19.2001 N 99.8172

         500,000

8 โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหล่ียมคอนกรีตเสริม

เหล็ก สู่พ้ืนท่ีการเกษตร

 บ้านห้วยทรายค้า หมู่ท่ี

 8 ต้าบลบ้านต๋อม  

อ้าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง

 2.50 เมตร ยาว 5.00 

เมตร ข้ามล้าน้้าห้วยลึกแล้ง

          495,000

74



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

9 โครงการก่อสร้างท้านบ

เก็บน้้า คสล. หมู่ท่ี 8 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท้านบเก็บน้้า 

คสล. กว้าง 15 เมตร ลึก

 2 เมตร (พิกัด N 

2124048 E 584794)

          368,000

10 โครงการก่อสร้างท้านบ

เก็บน้้า คสล. หมู่ท่ี 8 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท้านบเก็บน้้า 

คสล. กว้าง 18 เมตร ลึก

 2 เมตร (พิกัด N 

2124131 E 585337)

          368,000

11 โครงการก่อสร้างท้านบ

เก็บน้้า คสล. หมู่ท่ี 8 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท้านบเก็บน้้า 

คสล. กว้าง 8 เมตร ลึก 

2 เมตร (พิกัด N 

2123546 E 586755)

          245,000

12 โครงการก่อสร้างท้านบ

เก็บน้้า คสล. หมู่ท่ี 8 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท้านบเก็บน้้า 

คสล. กว้าง 18 เมตร ลึก

 2 เมตร (พิกัด N 

2123546 E 586755)

          425,000

13 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

8 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 8  ต.บ้าน

ต๋อม  (ล้าห้วยลึก) 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 

สูง 2.00 เมตร  ยาว  

8.00  เมตร พิกัด E 

19.2074 N 99.8187

         500,000

75



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

14 โครงการก่อสร้างท้านบ

เก็บน้้า คสล. หมู่ท่ี 9 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท้านบเก็บน้้า 

คสล. กว้าง 8 เมตร ลึก 

2 เมตร (พิกัด N 

2123492 E 587532)

          245,000

15 โครงการก่อสร้างท้านบ

เก็บน้้า คสล. หมู่ท่ี 9 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท้านบเก็บน้้า 

คสล. กว้าง 8 เมตร ลึก 

2 เมตร (พิกัด N 

2123824 E 588423)

          245,000

16 โครงการก่อสร้างพนัง

กันดิน คสล. หมู่ท่ี 10 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้า

เซาะตล่ิงพ้ืนท่ีท้า

การเกษตรของชาวบ้าน

ในพ้ืนท่ี

ก่อสร้างพนังกันดิน 

คสล.  ขนาดสูง 2.50 

เมตร  หนา  0.20 เมตร

  ยาว 50 เมตร

          496,000

17 โครงการก่อสร้างฝาย 

คสล. หมู่ท่ี 10 ต้าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างฝาย คสล. 

กว้าง 7 เมตร สันฝายสูง

 1 เมตร ผนังฝายสูง 

2.50 เมตร (พิกัด N 

2124531 E 589040 )

          407,000

18 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

10 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 10  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วยร่อง

ไผ่)

         500,000

76

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  ยาว  6.00  เมตร พิกัด E 19.2127 N 99.8568



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

19 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

10 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 10  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วย

ร่องข้ีล้ิน) ขนาดกว้าง 

2.00 เมตร สูง 2.00 

เมตร  ยาว  6.00  

เมตร พิกัด E 19.2091

 N 99.8529

         500,000

20 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

13 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 13  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วย

ร่องห้า) ขนาดกว้าง 

2.00 เมตร สูง 2.00 

เมตร  ยาว  7.00  

เมตร พิกัด E 19.2223

 N 99.8880

         500,000

21 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

13 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 13  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วย

ร่องห้า) ขนาดกว้าง 

2.00 เมตร สูง 2.00 

เมตร  ยาว  7.00  

เมตร พิกัด E 19.2105

 N 99.8819

         500,000

77



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

22 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

13 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 13  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วย

ร่องห้า) ขนาดกว้าง 

2.00 เมตร สูง 2.00 

เมตร  ยาว  7.00  

เมตร พิกัด E 19.2242

 N 99.8878

         500,000

23 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

13 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 13  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วย

ร่องห้า)

         500,000

24 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

15 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 15  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วย

ร่องห้า)

         500,000

25 โครงการก่อสร้างท้านบ

เก็บน้้า คสล. หมู่ท่ี 16 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท้านบเก็บน้้า 

คสล. กว้าง 8 เมตร ลึก 

2 เมตร (พิกัด N 

2125785 E 594138)

          245,000

78

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  ยาว  6.00  เมตร พิกัด E 19.2105 N 99.8818

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  ยาว  7.00  เมตร พิกัด E 

19.2245 N 99.8886



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

26 โครงการก่อสร้างท้านบ

เก็บน้้า คสล. หมู่ท่ี 16 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท้านบเก็บน้้า 

คสล. กว้าง 6 เมตร ลึก 

1.50 เมตร (พิกัด N 

2125352 E 593719)

          177,000

27 โครงการก่อสร้างท้านบ

เก็บน้้า คสล. หมู่ท่ี 16 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท้านบเก็บน้้า 

คสล. กว้าง 6 เมตร ลึก 

1.50 เมตร (พิกัด N 

2125352 E 593719)

          177,000

28 โครงการก่อสร้างท้านบ

เก็บน้้า คสล. หมู่ท่ี 16 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท้านบเก็บน้้า 

คสล. กว้าง 6 เมตร ลึก 

1.50 เมตร (พิกัด N 

2127364 E 593530)

          177,000

29 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

16 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 16  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วยส้ม)

 ขนาดกว้าง 2.00 

เมตร สูง 2.00 เมตร  

ยาว  8.00  เมตร  

พิกัด E 19.2484 N 

99.9112

         500,000

79



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

30 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

16 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 16  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วย

เคียน)

         500,000

31 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

16 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 16  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วยจ้า

บอน)

         500,000

32 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

18 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 18  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วย

เคียน)

         500,000

33 โครงการก่อสร้างฝาย

แกนซอยซีเมนต์ หมู่ท่ี 

18 ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้า

ส้าหรับใช้ใน

การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ก่อสร้างฝายแกนซอย

ซีเมนต์ หมู่ท่ี 18  ต.

บ้านต๋อม  (ล้าห้วย

เคียน)

         500,000

34 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาภูเขา

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้า

เพ่ือการอุปโภคบริโภค

อย่างพอเพียง

ปรับปรุงระบบประปา

ภูเขา

        1,500,000

80

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  ยาว  8.00  เมตร พิกัด E 

19.2385 N 99.8929

 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  ยาว  6.00  เมตร  พิกัด E 19.2377 N 99.8908

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  ยาว  8.00  เมตร  พิกัด E 19.2267 N 99.8946

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  ยาว  6.00  เมตร พิกัด E 19.2385 N 99.8925



ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

 ยุทธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ

         1.5  แผนงานการพาณิชย์

1 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาผิวดิน 

ขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 3 

ต้าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีน้้าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพียง

ปรับปรุงระบบประปา

ผิวดิน ขนาดใหญ่ โดย

ปรับปรุงระบบกรอง

น้้าพร้อมท่อส่งน้้าข้ึน

500,000

หอถังสูง/ปรับปรุงระบบสูบน้้าจากแหล่งน้้าดิบ/ปรับปรุงระบบท่อส่งน้้าดิบเข้าสู่ระบบกรองน้้าพร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง จ้านวน 2 เคร่ือง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี  2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 โครงการศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิต การสร้าง

ส่ิงอ านวยความสะดวก

แก่คนพิการ

เพ่ืออ านวยความ

สะดวกและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผู้

พิการ

ก่อสร้างห้องน้ าคน

พิการบริเวณหาดอิง

กว๊าน หมู่ท่ี 3 ต าบล

บ้านต๋อม

         200,000
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2565 การจัดท างบประมาณ  ปี 2565
ผลท่ีได้จากการ

ด าเนินโครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี  3.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการสร้างระบบ

การจัดการมูลฝอยเพ่ือ

ผลิตเป็นเช้ือเพลิง 

(Refuse Derived 

Fuel : RDF) และปุ๋ย

อินทรีย์

เพ่ือให้ต าบลบ้านต๋อม

เกิดความสวยงาม  

เป็นระเบียบ ปลอด

มลพิษ

 สร้างระบบการ

จัดการมูลฝอยฯ ได้แก่

 งานขยายเขตไฟฟ้า  

ฯลฯ

      51,518,000

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน         

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  รักษาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4. ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการติดต้ัง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

 (CCTV)

เพ่ือสร้างความม่ันคง

 ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของ

ประชาชนต าบลบ้าน

ต๋อม

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) ใน

เขตต าบลบ้านต๋อม

      1,000,000
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 

ตัว ๆ ละ 2,900  บาท  (ท.96) 

แผนฯ 61-65-8 น.37 ล าดับ 1

14,500          14,500                 ด าเนินการแล้ว 14,500           -              มีความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

ติดผนัง ขนาด 26,000  บีทียู 

จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 34,000 

 บาท /แผนฯ 61-65-9 น.13 

โอนเงิน 5-65

102,000         102,000                ด าเนินการแล้ว 102,000         -              ประชาชนได้รับ

การบริการท่ี

สะดวกข้ึน

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ติดผนัง

 ขนาด 12,000  บีทียู จ านวน 1 

เคร่ือง / แผนฯ 61-65-9 น.14 

โอนเงิน 5-65

16,800          16,800                 ด าเนินการแล้ว 16,800           -              ประชาชนได้รับ

การบริการท่ี

สะดวกข้ึน
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ติดตามบัญชีครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ปีงบประมาณ 2565 :  วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ผลการด าเนินการ



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ

ติดผนัง ขนาด 18,000  บีทียู 

จ านวน 1 เคร่ือง  / แผนฯ 

61-65-9 น.15  โอนเงิน 5-65

21,500          21,500                 ด าเนินการแล้ว 21,500           -              ประชาชนได้รับ

การบริการท่ี

สะดวกข้ึน

5 การรักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

แบบไร้สาย (ความละเอียดของ

ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน

พิกเซล) จ านวน 1 ชุด แผนฯ 

61-65-7 น.9

20,000          ยังไม่ได้น าไปปฏิบัติ

6 การรักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด

เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี

ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 

แบบท่ี 1 ส าหรับใช้ในงานรักษา

ความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

  จ านวน 1 ชุด (8 จุด) แผนฯ 

61-65-7 น.9

1,000,000      ยังไม่ได้น าไปปฏิบัติ

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 

ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า

กว่า 2,400 ซีซี ฯ จ านวน 1 คัน 

แผนฯ 61-65-7 น.9

1,000,000      ยังไม่ได้น าไปปฏิบัติ
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เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

  รถบรรทุกส าหรับย่อยก่ิงไม้ 

ชนิด 6 ล้อ จ านวน 2 คัน มี

คุณลักษณะ ดังน้ี

15,000,000    ยังไม่ได้น าไปปฏิบัติ

9 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6

 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ

2,126,000      2,126,000              อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

2,126,000     

10 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

จัดซ้ือรถเทรลเลอร์ ขนาดก าลัง

ของเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า  240

 แรงม้า  จ านวน 1 คัน (แผนฯ 

61-65-9 น.10 งบฯกสท.)

4,400,000      4,400,000              อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

4,400,000     
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เคร่ืองยนต์ดีเซลมีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า 

- ตอนท้ายหลังเก๋งติดต้ังชุดถังบรรจุเศษก่ิงไม้ท่ีท าการย่อยแล้ว

- มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 4.5 ลูกบาศก์เมตร

- มีช่องส าหรับใส่ก่ิงไม้ หรือท่อนไม้เพ่ือท าการย่อยอยู่ด้านท้ายของตัวรถ โดยเคร่ืองย่อยก่ิงไม้และ

ชุดถังบรรจุเศษก่ิงไม้ แผนฯ 19:19 น.3

ไม่ต่ ากว่า 6,000  ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 

แบบกระบะเทท้าย จ านวน 1 คัน (แผนฯ 61-65-8 น.39 งบฯกสท.)

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

11 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ

กระบะ)

1,120,000      1,120,000              อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

1,120,000     

12 ค่าครุภัณฑ์ รถตีนตะขาบ       3,900,000 3,900,000             3,900,000     

ขนาดไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า/

13 ค่าครุภัณฑ์ รถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า 798,300 798,300 798,300

14 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่น

บังคับโซ่ 16  น้ิว จ านวน 1 

เคร่ือง  (ท.138) แผนฯ 61-65-8

 น.38 ล าดับ 11

17,000          17,000                 ด าเนินการแล้ว 17,000           -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

15 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่น

บังคับโซ่ 25  น้ิว จ านวน 1 

เคร่ือง  (ท.138) แผนฯ 61-65-8

 น.39 ล าดับ 12

35,000          35,000                 ด าเนินการแล้ว 35,000           -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน
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พร้อมอุปกรณ์ (แผนฯ 61-65-8 

น.39 งบฯกสท.)

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400  ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า

กว่า 110 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน (แผนฯ 61-65-9 น.10 งบฯกสท.)

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

ความจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่า 0.60 ลูกบาศก์เมตร(ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564 เน่ืองจากต้องการคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับสภาพการน าไปใช้งาน (แผนฯ 

61-65-8 น.39 งบฯกสท.)



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

16 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซ้ือเทปวัดระยะล้อเล่ือน 

จ านวน 1 ชุด (ท.139) แผนฯ 

61-65-8 น.39 ล าดับ 13

14,000          14,000                 ด าเนินการแล้ว 14,000           -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์

ปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย 

จ านวน 20 จุด แผนฯ 61-65-7 

น.10

940,000         ยังไม่ได้น าไปปฏิบัติ

18 การรักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน  จัดซ้ือเคร่ืองอัดจารบี  จ านวน 1

 เคร่ือง  (ท.108) แผนฯ 61-65-8

 น.38 ล าดับ 5

4,000            4,000                  ด าเนินการแล้ว 4,000            -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

19 การรักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน  จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมลม  จ านวน 1 

เคร่ือง  (ท.108) แผนฯ 61-65-8

 น.38 ล าดับ 6

30,000          30,000                 ด าเนินการแล้ว 30,000           -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

20 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิต 

จ านวน 1 เคร่ือง  (ท.125) แผนฯ

 61-65-8 น.38 ล าดับ 7

2,900            2,900                  ด าเนินการแล้ว 2,900            -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

21 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด

 จ านวน 1 เคร่ือง (ท.125) แผนฯ

 61-65-8 น.38 ล าดับ 8

2,500            2,500                  ด าเนินการแล้ว 2,500            -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

87



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

22 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

จัดซ้ือชุดถังออกซิเจนทาง

การแพทย์ พร้อมชุดเกจ์วัด 

พร้อมรถเข็น จ านวน 1 ชุด  (ท.

126) แผนฯ 61-65-8 น.38 

ล าดับ 9

6,000            6,000                  ด าเนินการแล้ว 6,000            -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

23 การรักษาความ

สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

 จัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ ชนิดอัด

อากาศแบบสะพายหลัง จ านวน 

2 ชุด ๆ ละ 95,000  บาท (ท.

107) แผนฯ 61-65-8 น.38 

ล าดับ 10

190,000         190,000                อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

190,000         -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

24 บริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 

จ านวน 1 ตู้  (โอนเงิน 11/65 21

 ก.ย.65)แผนฯ 61-65-10/2565

 น.16 ล าดับท่ี 3

            8,500                   8,500  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-            8,500

25 บริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน

สะพายไหล่ท่ีใช้ในงาน

สาธารณสุข จ านวน 1 เคร่ือง

          75,000                  75,000  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-          75,000

26 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์           30,000                  30,000 -          30,000
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ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

จัดซ้ือเคร่ืองคิดเลขแบบพกพา

(POS) ส าหรับงานเก็บ

ค่าธรรมเนียมขยะ

จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 10,000 บาท (โอนเงิน 11/65 21 ก.ย.65)แผนฯ 61-65-10/2565 น.16 

ล าดับท่ี 4

 (โอนเงิน 11/65 21 ก.ย.65)แผนฯ 61-65-10/2565 น.15 ล าดับท่ี 2



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

27 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์           43,500                  43,500 -          43,500

28 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์           26,900                  26,900 - 26,900         

    30,944,400
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จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 

110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  

จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม  2564  (โอนเงิน 

11/65 21 ก.ย.65)แผนฯ 61-65-10/2565 น.16 ล าดับท่ี 4

 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ ขนาด 

200 แอมป์ จ านวน 1 เคร่ือง

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือธันวาคม 2564 จึงก าหนดตาม

ราคาท้องตลาด (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 กันยายน 65)แผนฯ 61-65-10/2565 น.17 ล าดับท่ี

 6

เก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน   จัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร  จ านวน  

1 ตัว (ท.96)

- 7,900                   อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

7,900            -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซ้ือเก้าอ้ีพนักพิงสูง  จ านวน  

6 ตัวๆละ 

 4,900  บาท  เป็นเงิน  

29,400  บาท (ท.96)

- 29,400                  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

29,400           -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโซฟา  จ านวน  1 ตัว (ท.

97)

- 4,900                  ด าเนินการแล้ว 4,900            -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เอกสารอเนกประสงค์   

จ านวน  1 หลัง (ท.98)

- 29,000                 ด าเนินการแล้ว 29,000           -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน
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เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

บัญชีครุภัณฑ์ (ท่ีไม่ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะผู้บริหาร  จ านวน  1 

ตัว (ท.98)

- 27,900                 ด าเนินการแล้ว 27,900           -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 

26,000 บีทียู  

- 72,600                 ด าเนินการแล้ว 72,000          600             การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1

 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี

- 2,900                  ด าเนินการแล้ว 2,900            -              
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จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 36,300 บาท  เป็นเงิน  72,600 บาท  โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ฉบับเดือนธันวาคม 

2564 (โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 30 พ.ค.65 )

 - เก้าอ้ีขนาดกว้าง 55 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 83 ซม.

 - พนักพิงหลังท าจากเน้ือผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์ ช่วยระบบอากาศได้ดี

เหนียวทนทาน และท าความสะอาดง่าย

 - ปรับระดับความสูง-ต่ าด้วยโช็คแก็สคุณภาพดี - ขาเก้าอ้ี 5 แฉกเหล็กชุบ

โครเมียม ลูกล้อท าจากไนลอนเน้ือดีล่ืนคล่องตัว แข็งแรงทนทานรับน้ าหนัก

ได้ดี

 - ท่ีพักแขนผลิตจากวัสดุ PP เน้ือดีเหนียวและทนทาน

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564  จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด )

การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน - 6,900 ด าเนินการแล้ว 6,900 0 กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซ้ือโต๊ะท างาน   จ านวน 1 ตัว - 8,900                  ด าเนินการแล้ว 8,900            -              

งานบริหารงานคลัง
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(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564  จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด )

จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี

 - เก้าอ้ีขนาดกว้าง 60 ซม. ลึก 70 ซม. สูง 118 ซม.

 - พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงไม้บุฟองน้ า หุ้มหนังสังเคราะห์ PVC

 - มีท่ีท้าวแขน

 - ปรับระดับสูง-ต่ าได้

 - ขาเก้าอ้ี 5 แฉกท าจากเหล็กชุบโครเม่ียม 

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564  จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด )  (โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 

30 พ.ค.65 )

(โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 30 พ.ค.65 )   โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี

 - โต๊ะท างานหน้าเหล็ก PVC  7 ล้ินชักพร้อมกระจก

 -  ขนาดยาว 1524  กว้าง 762  สูง 759 มม.

 -  ผลิตจากแผ่นเหล็กรีดเย็นพับข้ึนรูป

 -  มีล้ินชัก 2 ข้างแต่ละตู้มีล้ินชัก 3 ช้ัน มีล้ินชักกลาง 1 ล้ินชัก พร้อม

กุญแจล็อคล้ินชัก

 -  มีคานอลูมิเนียมส าหรับพักเท้าอยู่ใต้โต๊ะ

 -  ขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับสูงต่ าตามพ้ืนท่ีลาดชัน

การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน   จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน - 5,900                  ด าเนินการแล้ว 5,900            -              

งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ - 22,000                 ด าเนินการแล้ว 21,990           10               

งานบริหารท่ัวไป 

งานประชาสัมพันธ์

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ - 44,000                 ด าเนินการแล้ว 43,800           200              

งานบริหารท่ัวไป

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ - 7,500                  ด าเนินการแล้ว 7,500            -              

งานบริหารท่ัวไป/

งานกิจการสภา
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ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง

 (ท.99)

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานประมวลผล แบบท่ี 1  

จ านวน 1 เคร่ือง (ท.99)

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 

บาท  เป็นเงิน  44,000 บาท (ท.

99)

จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี

 - เก้าอ้ีขนาดกว้าง 60 ซม. ลึก 70 ซม. สูง 118 ซม.

 - ท่ีน่ังและพนักพิงบุด้วยฟองน้ าหุ้มทับด้วยหนัง

 - มีท่ีท้าวแขน

 - ปรับระดับสูง-ต่ าได้ , ปรับโยกเอนได้

 - ขาเก้าอ้ี 5 แฉก

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564  จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด ) (โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 30

 พ.ค.65 )

การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ - 17,800                 ด าเนินการแล้ว 17,800           -              

งานบริหารท่ัวไป/

งานแผนและ

งบประมาณ/งาน

การเจ้าหน้าท่ี

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ - 2,500                  ด าเนินการแล้ว 2,490            10               

งานบริหารท่ัวไป/

งานประชาสัมพันธ์

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์  จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction

- 7,500                  ด าเนินการแล้ว 7,500            -              

งานบริหารท่ัวไป

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์  จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - 2,500                  ด าเนินการแล้ว 2,490            10               

งานบริหารท่ัวไป
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ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA  จ านวน 1 เคร่ือง (ท.99)

การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

  เป็นเงิน  7,500  บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ

เดือนธันวาคม 2564   (โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 30 พ.ค.65)

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน  2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 30 

พ.ค.65)

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 

LED ขาวด า ชนิด Network แบบ

ท่ี 1  จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 8,900 

บาท  เป็นเงิน  17,800 บาท (ท.99)

การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 23,000 ด าเนินการแล้ว 22,900 100

งานบริหารงานคลัง

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ - 5,000                  4,980            20

งานบริหารงานคลัง

20 บริหารงานท่ัวไป  

 งานบริหารงาน

คลัง

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer)

- 7,500                   อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-               7,500           
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การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA

All In One ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน  23,000  

บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

   (โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 30 พ.ค.65 )

การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน  7,500  บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564    (โอน

เงินคร้ังท่ี 7/2565 30 พ.ค.65)

 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ  2,500  บาท เป็นเงิน  5,000  บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 

2564 (โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 30 พ.ค.65 )



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

21 บริหารงานท่ัวไป  

 งานบริหารงาน

คลัง

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

 จัดซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบน

เครือข่าย Network Attached 

Storage (NAS)

- 30,000 ด าเนินการแล้ว 29,900 100 การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

22 บริหารงานท่ัวไป  

 งานบริหารงาน

คลัง

ค่าครุภัณฑ์  จัดซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปคิด

ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

- 56,000 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- 56,000

23 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานส านักงาน  จ านวน 1 เคร่ือง 

(ท.116)

- 17,000                 ด าเนินการแล้ว 17,000           -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

24 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA  จ านวน 1 เคร่ือง  (ท.

116)

- 2,500                  ด าเนินการแล้ว 2,490            10               การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน
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ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน  30,000  บาท (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  จึง

ก าหนดราคาตามท้องตลาด ) (โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 30 พ.ค.65)

 จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน  56,000  บาท (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  จึง

ก าหนดราคาตามท้องตลาด )  (โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 30 พ.ค.65)



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

25 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction เลเซอร์ หรือ 

LED ขาวด า   จ านวน 1 เคร่ือง

10,000                 ด าเนินการแล้ว 9,000            1,000           การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

26 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 

LED ขาวด า    จ านวน  1  

เคร่ือง เป็นเงิน  2,600  บาท  

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตาม

เกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนธันวาคม 2564    (โอน

เงินคร้ังท่ี 7/2565 30 พ.ค.65)

- 2,600                  ด าเนินการแล้ว 2,600            -              การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  

จ านวน 1 ตู้ (ท.98)

- 6,400                  ด าเนินการแล้ว 4,500            1,900           การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน
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 เป็นเงิน  10,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564    (โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 30

 พ.ค.65)



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 

 จ านวน 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะ

 ดังน้ี

- 1,500                  ด าเนินการแล้ว 1,500            - การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือสว่านไฟฟ้า จ านวน  1  ตัว

  โดยมีก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 

800 

- 3,000                  ด าเนินการแล้ว 2,800            200              

30 บริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 

ตัว ราคาตัวละ 4,900 บาท โดย

มีคุณลักษณะดังน้ี

 -                   9,800  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

 -            9,800

3. มีท่ีท้าวแขน  

4. ปรับระดับสูง-ต่ าได้  
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2. พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงไม้บฟองน้ าหุ้มหนังสังเคราะห์ PVC

 วัตต์  (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  จึง

ก าหนดราคาตามท้องตลาด ) (โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 30 พ.ค.65)

5. ขาเก้าอ้ี 5 แฉกท าจากเหล็กชุบโครเม่ียม (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือธันวาคม 2564 จึงก าหนดตามราคา

ท้องตลาด (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 กันยายน 65)

การบริการ

ประชาชนสะดวก

 รวดเร็วข้ึน

1. เก้าอ้ีส านักงานหนังขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 105 ซม. ขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 105

 - ขนาด 4 น้ิว (100 มิลลิเมตร) 

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 710 วัตต์

 - ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 11,000 รอบต่อนาที

(ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  เน่ืองจากต้องการครุภัณฑ์

ท่ีมีขนาดเล็ก สะดวกในการปฏิบัติงาน )  (โอนเงินคร้ังท่ี 7/2565 30 พ.ค.65)



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

31 บริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน

 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี

- 5,700                   อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

-            5,700

32 บริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

- 17,000                  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- 17,000         

33 บริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer)

- 7,500                   อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- 7,500           

34 บริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

- 4,000                   อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- 4,000           
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จ านวน 1 เคร่ืองโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564    (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 ก.ย.65)

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564     (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 ก.ย.65)

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564    (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 ก.ย.65)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 กันยายน 65)



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

35 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 

LED ขาวด า ชนิด Network 

แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)

- 17,800                  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- 17,800         

36 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In

 One ส าหรับงานส านักงาน

- 17,000                  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- 17,000         

37 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA จ านวน 1 เคร่ือง

- 2,500                   อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- 2,500           

38 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงนจ านวน 1 ตัว

 โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- 4,900                   อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- 4,900           

2. พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงไม้บุฟองน้ า หุ้มหนัง PVC ผสมผ้าตาข่ายเย็บตะเข็บคู่

3. มีท่ีท้าแขนท าจากพลาสติกหน้า เสริมหุ้มเบาะบริเวณท่ีวางแขน

4. ปรับระดับสูง - ต่ าได้ด้วยระบบโช้ค
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ครุภัณฑ์ส านักงาน

1.ขนาดกว้าง 60 ซม. ลึก 55 ซม.สูงไม่น้อยกว่า 109 ซม.

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564     (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 ก.ย.65)

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 เคร่ืองโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564     (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 ก.ย.65)

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564     (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 ก.ย.65)

5. ขาเก้าอ้ี 5 แฉกและลูกล้อท าจากพลาสติกคุณภาพสูง (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ฉบับเดือธันวาคม 2564 จึงก าหนดตามราคาท้องตลาด (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 ก.ย.65)



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

39 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานจ านวน 2 

ตัวๆละ 2,900 บาท โดยมี

คุณลักษณะดังน้ี

- 5,800                   อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- 5,800           

2. พนักพิงหลังท าจากเน้ือผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์

3. ปรับระดับสูง-ต่ าด้วยโช๊คแก๊สคุณภาพดี

4. ขาเก้าอ้ี 5 แฉกเหล็กชุปโครเมียม ลูกล้อ ท าจากไนลอนเน้ือดีล่ืนคล่องตัว แข็งแรงทนทานรับน้ าหนักได้ดี

40 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์                  10,000 - 10,000         

41 ค่าครุภัณฑ์ - 4,900                   อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- 4,900           

2. พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงไม้บุฟองน้ า หุ้มหนังสังเคราะห์ PVC 

3. มีท่ีท้าวแขน

4. ปรับระดับสูง-ต่ าได้
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วางแผนสถิติและ

วิชาการ

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 

LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 

(20 หน้า/นาที จ านวน 1 เคร่ือง

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 ก.ย.65)

5. ท่ีพักแขนผลิตจากวัสดุ PP เน้ือดีเหนียวและทนทาน  (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 จึงก าหนดตามราคาท้องตลาด (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 ก.ย.65)

 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

5. ขาเก้าอ้ี 5 แฉกท าจากเหล็กชุบโครเม่ียม (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือ

ธันวาคม 2564 จึงก าหนดตามราคาท้องตลาด (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 ก.ย.65)

จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานจ านวน 1 

ตัวโดยมีคุณลักษณะดังน้ี
1.ขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 60 ซม.สูงไม่น้อยกว่า 105 ซม.

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1.ขนาดกว้าง 55 ซม. ลึก 50 ซม.สูง 83 ซม.



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

42 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานจ านวน 2 

ตัวๆละ 2,900 บาท โดยมี

คุณลักษณะดังน้ี

- 5,800                   อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- 5,800           

2. พนักพิงหลังท าจากเน้ือผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์

3. ปรับระดับสูง-ต่ าด้วยโช๊คแก๊สคุณภาพดี

4. ขาเก้าอ้ี 5 แฉกเหล็กชุปโครเมียม ลูกล้อ ท าจากไนลอนเน้ือดีล่ืนคล่องตัว แข็งแรงทนทานรับน้ าหนักได้ดี

43 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ -                  36,300 - 36,300         

44 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ -                  26,900 - 26,900         
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โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  (โอนเงินคร้ังท่ี 

11/2565 21 กันยายน 65)

 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 

3,000 ANSI Lumens จ านวน 1

 เคร่ือง

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  (โอนเงินคร้ังท่ี 

11/2565 21 กันยายน 65)

 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ครุภัณฑ์ส านักงาน

1.ขนาดกว้าง 55 ซม. ลึก 50 ซม.สูง 83 ซม.

5. ท่ีพักแขนผลิตจากวัสดุ PP เน้ือดีเหนียวและทนทาน  (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ฉบับเดือธันวาคม 2564 จึงก าหนดตามราคาท้องตลาด (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 ก.ย.65)

ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 

26,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง



เป้าหมาย แผนฯ การจัดท างบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2565 2565 สถานะด าเนินการ การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลการด าเนินการ

45 อุตสาหกรรมและ

การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In

 One ส าหรับงานส านักงาน

- 17,000                  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

- 17,000         

46 แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

ค่าครุภัณฑ์ รถน่ังส่วนกลาง จ านวน 1 คัน 

โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี

1,899,000 1,899,000  อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

1,899,000     
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ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
จ านวน 1 เคร่ืองโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (โอนเงินคร้ังท่ี 11/2565 21 ก.ย.65)

(3) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ วิทยุ และ

อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน (ครุภัณฑ์นอกบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 

เน่ืองจากต้องการคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับสภาพ

การน าไปใช้งาน

(2) เป็นรถยนต์น่ัง 5 ประตู  เคร่ืองยนต์ดีเซล

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง (1) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,700  ซีซี
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ส่วนที่  3 
 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  

  
 คำชี้แจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการ 
 ประเมินและรายงาน หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แล้ว 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

มี 
การ

ดำเนินงาน 
 

ไม่มี 
การ

ดำเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  

4.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561 – 2565) 

✓  

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ✓  

8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
     ท้องถิน่ 
 

✓  
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     หมายเหตุ : ปรับใช้ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

 

ประเด็นการประเมิน 

มี 
การ

ดำเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ดำเนินงาน 
10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
      ของท้องถิ่น 

✓  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
      จังหวัด 

✓  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  

13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  

14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  

15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

✓  

17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

✓  

18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

✓  
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แบบที่ 3 : แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  ซึ่งข้อมูลได้มาจากการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ซึ่งได้สอบถามกับประชาชนที่มาติดต่องานกับเทศบาล รวมทั้งได้มีการนำแบบสำรวจออกไปสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านต๋อมโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  200  ราย และได้สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาประจำปี  2565 ดังนี้ 
 

1.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 96 102 2 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 83 113 4 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 93 101 6 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 78 117 5 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 85 106 9 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 89 107 4 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 85 107 8 

8) การแก้ไขปัญหา และการตรวจสอบความต้องการของประชาชน 95 100 5 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 92 102 6 

ภาพรวม 88 107 5  
 

2.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.53 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.05 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.43 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.55 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.75 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.85 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.80 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.68 

ภาพรวม 7.95 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.05 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.83 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.27 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.05 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.60 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.40 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 

ภาพรวม 8.08 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.49 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.08 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6.88 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.45 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.20 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.65 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.85 

ภาพรวม 7.53 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.32 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.67 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.35 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.85 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.40 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.75 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.15 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.05 

ภาพรวม 7.69 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.45 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.58 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.97 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.45 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.55 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.18 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.35 

ภาพรวม 7.89 

 
***************************************************  
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ปัญหาและอุปสรรค 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ทำให้โครงการพัฒนา

ท้องถิ่นที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อมจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565  หลาย ๆ โครงการไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบกับทำให้ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นลดลง 

 
ข้อเสนอแนะ   

1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2.  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ   

3.  เทศบาลฯ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน
ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเงินงบประมาณเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  4. เทศบาลฯ ควรพิจารณาดำเนินโครงการให้ครอบคลุมตามพันธกิจ/กลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ 
เนื่องจากเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี                    
 


