
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 

 

 

 

 

งานแผนและงบประมาณ  
ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล 
โทร. 054 458771 ต่อ 202 
โทรสาร. 054 458771 ต่อ 204 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 



 
 

 
 

 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 

  เพิ่มเติม ครั้งที่  2  พ.ศ. 2565 
.............................................................  

 

  ด้วย  เทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-๒๕70) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่  2 พ.ศ. 2565  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
และเพ่ือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) ให้มีความครอบคลุม รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความ
ครอบคลุมในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด  4 ข้อ 22 , 
และหมวด  5  ข้อ  ๒๔  จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เพ่ิมเติม      
ครั้งที ่ 2 พ.ศ. 2565  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม      

รายละเอียดข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม   ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
www.tambontom.go.th  

 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕65 
 
 
                  

 (นายศุภชาติ  สันกว๊าน) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tambontom.go.th/


 
คำนำ 

 

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570) เมื่อวันที่ 5  
สิงหาคม  2564  , ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564  เมื่อ
วันที่ 9  ธันวาคม  2564 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2565 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น , เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย , รายจ่าย
เพ่ิมเติมและเพ่ือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ไปแล้ว นั้น 

ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ รายการครุภัณฑ์ จากส่วนราชการ , ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้เป็นกรอบในการพัฒนาตำบลบ้านต๋อม ในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22  

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  
พ.ศ. 2565  ที่จัดทำขึ้นจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ให้ทั่วถึงในพ้ืนที่และเพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 
    

            เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
 ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่  2   พ.ศ. 2565 

 

สารบัญ 

      หน้า 
 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา สำหรับ อปท.ดำเนินการเอง (เพ่ิมเติม) แบบ ผ.01 
 

1 

แบบ ผ. 02  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับ อปท.ดำเนินการเอง (เพ่ิมเติม) แบบ ผ.02 
 

2 

แบบ ผ. 01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา สำหรับ โครงการเกินศักยภาพฯ (เพ่ิมเติม) แบบ ผ.01 
 

3 

แบบ ผ. 02  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับ โครงการเกินศักยภาพฯ (เพ่ิมเติม) แบบ ผ.02 
 

4 

แบบ ผ. 03  บัญชีครุภัณฑ์ (เพ่ิมเติม) 
 

 
11 



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

 โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)

1.  ด้ำนเศรษฐกิจ

   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - -

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1        500,000         1         500,000         2         1,000,000       

   1.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - -

   1.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - -

   1.5  แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - -

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1

รวมโครงกำรท่ีเพ่ิม 1        500,000        1        500,000        -     -             -      -              -      -              2        1,000,000     

 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2565

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 -  2570)

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์

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

1



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ยุทธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ

         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถังเก็บน ้าประปา
แบบหอถังสูง หมู่ท่ี 3 
บ้านสันหนองเหนียว 
ต้าบลบ้านต๋อม อ้าเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน ้าใช้
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง

หอถังสูงแบบเหล็กความจุ
 15 ลบ.ม.

500,000          500,000        - - -  ทุกครัวเรือน
ในหมู่ท่ี 3 ได้ใช้
น ้าประปา
เพียงพอ ท่ังถึง

ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

2

เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2  พ.ศ. 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณ



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

 โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)

1.  ด้ำนเศรษฐกิจ

   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - -

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17       30,115,000     17       30,115,000     17       30,115,000    17        30,115,000     17        30,115,000     85       150,575,000   

   1.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - -

   1.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - -

   1.5  แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - -

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1

รวมโครงกำรท่ีเพ่ิม 17      30,115,000    17      30,115,000    17      30,115,000   17       30,115,000    17       30,115,000    85       150,575,000  

 

3

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 -  2570)

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2565

ส ำหรับ โครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ิน

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์

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



แบบ ผ.02/2

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

    ยุทธศาสตร์ท่ี  1. ด้านเศรษฐกิจ 

       1.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 5,500,000     5,500,000     5,500,000     5,500,000     5,500,000     กองช่าง

2 2,700,000     2,700,000     2,700,000     2,700,000     2,700,000     กองช่าง

4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านต๋อมกลาง 
เช่ือมหมู่ท่ี 3 บ้านสันหนอง
เหนียว อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 2,240.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,960 ตารางเมตร

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการ
เดินทาง

 ขนาดของถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเม่ือด าเนิน 
การแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2  พ.ศ. 2565

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน        

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 7
 บ้านต๋อมดง ต าบลบ้านต๋อม
 อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1,095.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,380 ตารางเมตร

 ขนาดของถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเม่ือด าเนิน 
การแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 3,800,000     3,800,000     3,800,000     3,800,000     3,800,000     กองช่าง

4 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน
ร่องห้า หมู่ 15-หมู่ 1 ต าบล
บ้านต๋อม เช่ืองต าบลท่าวัง
ทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ระยะทางด าเนินการ 
2,235 กม.

     6,500,000      6,500,000      6,500,000      6,500,000      6,500,000 ขนาดของการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเม่ือ
ด าเนิน การแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

5

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 9 เช่ือม หมู่ท่ี 10
 บ้านร่องไผ่ ต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาวรวม 
22.00 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 88 ตร.ม.

ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาวรวม 
1,370.00 หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 5,480 ตร.ม.

 ขนาดของถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเม่ือ
ด าเนินการแล้วเสร็จ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 515.00 เมตร

850,000        850,000        850,000        850,000        850,000        กองช่าง

สายทางหลวงท้องถ่ินสาย
ถนนทางหลวงสายสามแยก
บ้านลุงปัดถึงสามแยกวัด

ห้วยทรายค า อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา รหัส
สายทาง พย.ถ. 12-020

6 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต

904,000        904,000        904,000        904,000        904,000        กองช่าง

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พย.ถ.
12-021

6

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ขนาดการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัล
ติกคอนกรีตเม่ือ
ด าเนินการแล้วเสร็จ

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
545.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,108 
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

สายสามแยกแบ่งเขต หมู่ท่ี 
6,หมู่ท่ี 7 ถึงสามแยก
ถนนลาดยางผาช้างมูบ บ้าน
ต๋อมดง ต าบลบ้านต๋อม 

อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก

 ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ขนาดการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัล

ติกคอนกรีตเม่ือ
ด าเนินการแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ปลอดภัยในการ
เดินทาง



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

7 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 430.00 เมตร

710,000        710,000        710,000        710,000        710,000        กองช่าง

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พย.
12-021

สายสามแยกซอย 7 หมู่ท่ี 6 

ถึง สามแยกโรงอัดขยะ หมู่ท่ี
 6 ต าบลต๋อม อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา รหัส
สายทาง พย.ถ. 12-022

8 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติ

กคอนกรีต

464,000        464,000        464,000        464,000        464,000        กองช่าง

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พย.
12-025

7

สายสามแยกซอยบ้านพ่ี
ประยงค์ หมู่ท่ี 11 ถึง สาม
แยกหน้าส านักงานขนส่ง

จังหวัดพะเยา ต าบลบ้านต๋อม
 อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ขนาดการปรับปรุง

ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัล
ติกคอนกรีตเม่ือ
ด าเนินการแล้วเสร็จ

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

280.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,120 
ตารางเมตร

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ขนาดการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัล
ติกคอนกรีตเม่ือ
ด าเนินการแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

9 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต

605,000        605,000        605,000        605,000        605,000        กองช่าง

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พย.ถ 
12-027

10 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต

937,000        937,000        937,000        937,000        937,000        กองช่าง

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พย.ถ 
12-028

8

สายสามแยกพหลโยธินสาย 

(1) หมู่ท่ี 15 ถึง สามแยก
หลังวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล หมู่
ท่ี 15 บ้านร่องห้า ต าบลบ้าน
ต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ขนาดการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัล
ติกคอนกรีตเม่ือ
ด าเนินการแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ขนาดการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัล
ติกคอนกรีตเม่ือ
ด าเนินการแล้วเสร็จ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

สายสามแยกทางเข้ากองร้อย

 อสจ.พะเยา หมู่ท่ี 1 ถึง 
สามแยกวงษ์พาณิชย์รีไซเคิล
 หมู่ท่ี 15 ต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
365.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,460 
ตารางเมตร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
565 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,260 ตาราง
เมตร



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

1,250,000     1,250,000     1,250,000     1,250,000     1,250,000     กองช่าง

สายทางหลวงท้องถ่ินสาย
สามแยกถนน อบจ.พะเยา - 
ถนนสายโรงแรมพะเยา
บังกาโล หมู่ท่ี 17 ต าบลบ้าน

ต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา รหัสสายทาง 
พย.ถ. 12-031

12 ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง จ านวน 55 ตัว 1,900,000     1,900,000     1,900,000     1,900,000     1,900,000     กองช่าง

 (ระบบโซล่าเซลล์)

13 พนังกันดิน คสล. 560,000        560,000        560,000        560,000        560,000        กองช่าง

ขนาดหนา 0.20 เมตร

สูง 2.50 เมตร ยาว 50
 เมตร

14 ขนาด 1.80 x 1.80 330,000        330,000        330,000        330,000        330,000        กองช่าง

เมตร ชนิด 2 ช่องทาง

9

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 480 เมตร

ขนาดถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเม่ือด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 16 ถนนสายเข้า
ป่าหินบ่อสิบสอง ต าบลบ้าน
ต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

เพ่ือให้มีโคมไฟ
ส่องสว่างช่วยให้

การสัญจรของ
ประชาชนในช่วง
เวลากลางคืนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

จ านวนโคมไฟส่องสว่าง 
(ระบบโซล่าเซลล์) ท่ีได้

ด าเนินการติดต้ังจริง

มีโคมไฟส่องสว่าง
ช่วยให้การสัญจร

ของประชาชนใน
ช่วงเวลากลางคืนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

สามารถป้องกันน้ า

กัดเซาะตล่ิงได้

การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วข้ึน

ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 

หมู่ท่ี 10 ต าบลแม่นาเรือ 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

เพ่ือป้องกันน้ ากัด

เซาะตล่ิง

ขนาดของพนังกันดิน

เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ท่ี
 2 ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพ่ือให้การระบาย
น้ าสะดวก รวดเร็ว

ขนาดของท่อลอดเหล่ียม
เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

15 พนังกันดิน คสล. 605,000        605,000        605,000        605,000        605,000        กองช่าง

สูง 2.50 เมตร

ยาว 70 เมตร

16 พนังกันดิน คสล. 1,400,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000     กองช่าง

สูง 2.50 เมตร

ยาว 160 เมตร

17 ก่อสร้างสะพานและท่อลอด
เหล่ียมหมู่ท่ี 2 เช่ือม

เพ่ือให้การระบาย
น้ าสะดวก รวดเร็ว

1,100,000     1,100,000     1,100,000     1,100,000     1,100,000     การระบายน้ า
สะดวก รวดเร็วข้ึน

กองช่าง

หมู่ท่ี 12 ต าบลบ้านต๋อม 
เช่ือม ต าบลบ้านต  า อ าเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

และการสัญจร
ของประชาชนมี
ความสะดวก 2. งานท่อลอดเหล่ียม 

ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ชนิด 2 ช่อง

รวม 17 30,115,000   30,115,000   30,115,000   30,115,000   30,115,000   

10

1.งานก่อสร้างถนน
สายทางหมู่ท่ี 2 - หมู่ท่ี

 12 ต าบลบ้านต๋อม 
เช่ือม ต าบลบ้านต  า

ขนาดของสะพานและ
ท่อลอดเหล่ียมเม่ือ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ และการสัญจรของ
ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 

หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

เพ่ือป้องกันน้ ากัด

เซาะตล่ิง

ขนาดของพนังกันดิน

เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ

สามารถป้องกันน้ า

กัดเซาะตล่ิงได้

ก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 
หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านต๋อม 
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

เพ่ือป้องกันน้ ากัด
เซาะตล่ิง

ขนาดของพนังกันดิน
เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ

สามารถป้องกันน้ า
กัดเซาะตล่ิงได้



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart
 TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3,840X2,160 พิกเซล ขนาด 50 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง (อ้างอิงประมาณราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก

งบประมาณ ฉบับล่าสุด)

20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         ส านักปลัด/งาน
ประชาสัมพันธ์

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง (อ้างอิงประมาณราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ ฉบับล่าสุด)

60,000         60,000         60,000         60,000         60,000         ส านักปลัด/งาน
ประชาสัมพันธ์

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเสียงภาคสนาม แบบขยายเสียง
กลางแจ้ง (อ้างอิงประมาณราคาตาม
ราคาท้องตลาด)

200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       ส านักปลัด/งาน
ประชาสัมพันธ์

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เต้นท์สนาม (อ้างอิงประมาณราคาตาม
ราคาท้องตลาด)

50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         กองช่าง
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณ 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2565



เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ 

5 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง (อ้างอิง
ประมาณราคาตามราคาท้องตลาด)

120,000       120,000       120,000       120,000       120,000       กองช่าง

6 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร ป๊ัมซับเมิร์สสูบน้ า (Submerse) ขนาด 
1.5 แรงม้า 220 โวลต์ จ านวน 2 เคร่ือง

 ราคาเคร่ืองละ 20,000 บาท (อ้างอิง
ประมาณราคาตามราคาท้องตลาด)

40,000         40,000         40,000         40,000         40,000         กองช่าง

7 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

10,000 บาท (อ้างอิงประมาณราคา
ตามราคาท้องตลาด)

20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         กองช่าง

8 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซี
ซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า (อ้างอิง

ประมาณราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับล่าสุด)

3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     ส านักปลัด
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ 

9 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถดับเพลิง ขนาด 6 ล้อ ปริมาตร ถัง
บรรจุน้ าไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
(อ้างอิงประมาณราคาตามราคา
ท้องตลาด)

7,000,000     7,000,000     7,000,000     7,000,000     7,000,000     ส านักปลัด

10 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     

รวม 10 11,510,000  11,510,000  11,510,000  11,510,000  11,510,000  
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รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย (อ้างอิง
ประมาณราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ฉบับล่าสุด)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม


