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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่

ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงาน 

ในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ

บูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ

ดำเนินงาน ทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารและประสานงานของผู้บริหารท้องถิ่น 

2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

4. เพ่ือให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่
จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืน จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ 

 อาจตรวขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงาน กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 บทนำ 

  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ 
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 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ 

การประกาศแผนการดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและ

สามารถตรวจสอบได ้

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ผู้บริหารสามารถใช้แผนการดำเนินงานเป็นกรอบในการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น 

2. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะผู้บริหาร/ประชาชนในชุมชนสามารถทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

1. ด้ำนเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างอาชีพให้ประชาชนและ

ชุมชนหรือตามโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 3.13 30,000            0.10 ส านักปลัด 

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1 1 3.13 30,000           0.10

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม

 จ ำนวน

งบประมำณ
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จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

 จ ำนวน

งบประมำณ

การศึกษา 4 12.48 2,900,222        9.84 ส านักปลัด 

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ

การจัดสวัสดิการประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

งบกลาง 3 9.38 25,448,400      86.34 ส านักปลัด

สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนและพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการทางสาธารณสุข

สาธารณสุข 3 9.38 170,000          0.58 กองสาธารณสุขฯ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศาสนา

 ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ

3 9.38 220,000          0.75 ส านักปลัด

ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคม

และพัฒนาสถาบันครอบครัว

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 9.38 70,000            0.23 ส านักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  2 16 50.00 28,808,622     97.74

การเกษตร 3 9.37 90,000            0.31 กองสาธารณสุขฯ/ส านักปลัด

การรักษาความสงบภายใน

1 3.13 20,000            0.07 ส านักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  3 4 12.50 110,000         0.38

2. ด้ำนกำรพัฒนำสังคม

และคุณภำพชีวิต

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับท้ังใน

ระบบและนอกระบบ

3. ด้ำนทรัพยำกร 

ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ควบคู่กับการป้องกันการบุก

รุกท าลายแหล่งน้ า ดิน ป่าไม้ 

แร่ธาตุฯ อ่ืนๆ

5



จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

 จ ำนวน

งบประมำณ

การรักษาความสงบภายใน 2 6.24 45,000            0.15 ส านักปลัด

การป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 3.13 10,000            0.03 กองสาธารณสุขฯ

การปกป้องและเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา 

บริหารงานท่ัวไป 1 3.13 80,000            0.27 ส านักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  4 4 12.50 135,000         0.45

บริหารงานท่ัวไป 6 18.74 360,000          1.22 ส านักปลัด

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 3.13 30,000            0.11 ส านักปลัด,กองคลัง

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  5 7 21.87 390,000         1.33

รวมท้ัง  5  ยุทธศำสตร์ 32 100.00 29,473,622   100.00

4. ด้ำนควำมม่ันคงและ

ควำมสงบเรียบร้อย

ส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ท่ีดี

พัฒนาศักยภาพและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน

ขององค์กร และส่งเสริม

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

6



1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ี

จ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ

ส่งเสริมอาชีพ อบรมพัฒนา เพ่ิม

30,000              ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 1 30,000            

7

พ.ศ.2566

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

ส าหรับ อปท.ด าเนินการ
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ทักษะ และการน าใช้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)

โครงการส่งเสริมอาชีพ อบรม

พัฒนา เพ่ิมทักษะ และการน าใช้

พลังงานทดแทน (พลังงาน

แสงอาทิตย์) (ท.126) แผนฯ 

66-70-2 น.4 ล าดับ 1

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

(ท.110) แผนฯ 66-70-2 

น.7 ล าดับท่ี 3

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

รายจ่าย อ่ินท่ีจ าเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

20,000           ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานศึกษา

2  โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ท.111) แผนฯ

(1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ

เทศบาลบ้านต๋อม อัตราม้ือละ 21 บาท/คน/วัน จ านวน 245 

วัน เป็นเงิน 565,950 บาท แยกเป็น

785,650          ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กท้ัง 3 ศูนย์

ส านักปลัด/

งานศึกษา
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 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ต้ังไว้ 257,250 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง ต้ังไว้ 154,350 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านร่องไผ่ ต้ังไว้ 154,350 บาท (2) ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลบ้านต๋อม อัตรา

คนละ 1,700 บาท/ปี จ านวน 163,200 บาท แยกเป็น  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ต้ังไว้ 74,800 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านต๋อมดง ต้ังไว้ 49,300 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ต้ังไว้ 39,100 บาท

(3) ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลบ้านต๋อม อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 10,000 บาท แยก

เป็น  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ต้ังไว้ 4,400 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง ต้ังไว้ 2,600 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านร่องไผ่ ต้ังไว้ 3,000 บาท (4) ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์เด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม อัตราคนละ 

200 บาท/ปี จ านวน 10,000 บาท

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

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

    2.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ส าหรับ อปท.ด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

3 โครงการสนับสนุนอาหาร

เสริมนม (ท.112) แผนฯ 

66-70-2 น.5 ล าดับ 1

  ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม)  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในความดูแลของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม และ

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อม

800,972          ศพด.ในความ

ดูแลของ ทต.

บ้านต๋อมและ

โรงเรียนในสังกัด

 สพฐ. ในเขต

พ้ืนท่ีต าบลบ้าน

ต๋อม

ส านักปลัด/

งานศึกษา

4  (1)  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราม้ือละ  21 บาท/คน/วัน 

จ านวน  245 วัน  เป็นเงิน  565,950 บาท      

 

1,293,600       ร.ร.บ้านร่องห้า/

ร.รบ้านต๋อมดง

ส านักปลัด/

งานศึกษา  
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(2)  ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  1,700  บาท/ปี  

จ านวน 163,200 บาท   

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ท.113)

 แผนฯ 66-70-2 น.6 ล าดับ

 2

 แยกเป็น  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ต้ังไว้ 4,400 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง ต้ังไว้ 2,600 บาท - ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ต้ังไว้ 3,000 บาท (5) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลต าบลบ้าน

ต๋อม อัตรานละ 300 บาท/ปี จ านวน 15,000 บาท แยกเป็น  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ต้ังไว้ 6,600 บาท - ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านต๋อมดง ต้ังไว้ 3,900 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ต้ังไว้ 4,500 บาท (6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศุนย์

พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม อัตราคนละ 430 บาท/ปี จ านวน 21,500 บาท แยกเป็น  -ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านร่องห้า ต้ังไว้ 9,460 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง ต้ังไว้ 5,590 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ต้ัง

ไว้ 6,450 บาท



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

(3)  ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล

ของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  200 บาท/

ปี  จ านวน 10,000 บาท  

(4)  ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความ

ดูแลของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  200 

บาท/ปี  จ านวน  10,000 บาท 

(5)  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

ความดูแลของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  

300 บาท/ปี   จ านวน 15,000 บาท  

(6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

ความดูแลของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อัตราคนละ  

430 บาท/ปี   จ านวน  21,500  บาท 

รวม 4 2,900,222      
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอายุ (ท.77)  แผนฯ

 66-70-2 น.8 ล าดับ 1

เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไปท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วนในเขตพ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อม

21,146,400 ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชุมชน

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง

ชีพคนพิการ (ท.77) แผนฯ

 66-70-2 น.8 ล าดับ 2

เบ้ียความพิการให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์

ท่ีก าหนดท่ีได้แสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียน

เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการกับเทศบาลต าบลบ้าน

ต๋อม

3,732,000 ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชุมชน

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส์ (77) แผนฯ

 66-70 น.117 ล าดับ 1

 เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย

เอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วในเขต

พ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อม

570,000          ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 3 25,448,400    
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    2.2 แผนงานงบกลาง



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้า (ท.120) แผนฯ 

66-80-2 น.10 ล าดับ 2

 ค่าจัดซ้ือวัคซีน อุปกรณ์ในการฉีด และรายจ่ายอ่ืนท่ี

จ าเป็นเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ

เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

70,000           18 หมู่บ้าน กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการจัดกิจกรรม

ป้องกันควบคุมโรคต่างๆ 

(ท.120)แผนฯ 66-70-2 น.

9 ล าดับ 1

  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค

ต่างๆ  เช่น โรคไข้เลือดออก  โรคมือเท้าปาก โรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฯลฯ

20,000           18 หมู่บ้าน กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการพ่นหมอกควัน

ควบคุม และป้องกันโรค

ไข้เลือดออก (ท.121) แผน

ฯ 66-70-1 น.7 ล าดับ 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพ่นหมอกควันควบคุม 

และป้องกันโรคไข้เลือดออก

80,000           เพ่ือพ่นหมอก

ควันท้ัง 18 

หมู่บ้าน

กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 3 170,000        
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    2.3 แผนงานสาธารณสุข



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1 โครงการแข่งขันกีฬา (ท.

127)  แผนฯ 66-70 น.11 

ล าดับ 2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่ากรรมการตัดสิน 

วัสดุ อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดการ

แข่งขันกีฬา

100,000          ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานศึกษา

2 โครงการสืบสานประเพณี

ลอยกระทง (ท.127) แผนฯ

 66-70-2 น.11 ล าดับ 1

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่ากรรมการตัดสิน 

วัสดุ อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัดงาน

สืบสานประเพณีลอยกระทง

100,000          ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีแห่

เทียนพรรษา (ท.128)

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการจัด

งานประเพณีแห่เทียมพรรษา

20,000           ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานศึกษา

รวม 3 220,000        
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    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1 โครงการส่งเสริมสถาบัน

ครอบครัวและพัฒนาสตรี

ต าบลบ้านต๋อม (ท.125) 

แผนฯ 66-70-2 น.12 

ล าดับ 1

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์

และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ

ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสตรีต าบลบ้าน

ต๋อม "ครอบครัว พอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข้ง"

20,000           ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชุมชน

2 โครงการบริการประชาชน

ด้วยระบบส่ือสารออนไลน์

(ดิจิทัล) (ท.125) แผนฯ 

66-70-1 น.10 ล าดับ 1

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์

และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ

บริการประชาชนด้วยระบบส่ือสารออนไลน์ (ดิจิทัล)

20,000           ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชุมชน

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตครัวเรือนกลุ่ม

เปราะบางต าบลบ้านต๋อม 

(ท.125) แผนฯ 66-70-1 

น.8 ล าดับ 1

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์

และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเปราะบางต าบล

บ้านต๋อม

30,000           ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 3 70,000          
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    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ

เพ่ิมผลผลิตข้าว (ท.137)  แผนฯ 

66-70-1  น.9 ล าดับ 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ประกอบพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการอบรมให้

ความรู้ด้านการเพ่ิมผลผลิตข้าวให้แก่

เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อม

20,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานส่งเสริม

การเกษตร

2 โครงการป้องกันก าจัดผักตบชวา

และวัชพืช (ท.138)  แผนฯ 

66-70-2 น.13 ล าดับ 1

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกัน

ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขต

พ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อมและกว๊านพะเยา

             50,000 ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

15

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

    3.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ส าหรับ อปท.ด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและบริหาร

จัดการส่ิงแวดล้อม (ท.138) แผนฯ

 66-70-2 น.14 ล าดับ 2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง

 ดูแล บ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ เช่น การส่งเสริม 

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระกนิษฐาธาชเจ้ากรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราขกุมารี

20,000             ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 3 90,000            

1 โครงการป้องกันหมอกควันและ

ไฟป่า (ท.103)  แผนฯ 66-70 น.

121 ล าดับ 1

  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกัน

ไฟป่า และการลด

ผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและ

ไฟป่า

20,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกันฯ

รวม 1 20,000            
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    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาล (ท.105) 

แผนฯ 66-70-2  น.15 ล าดับ 1

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้า

ระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

ต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล

สงกรานต์ ฯลฯ

             15,000 ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกันฯ

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์

อปพร.เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

(ท.103) แผนฯ 66-70  น.122 

ล าดับ 1

  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์ 

อปพร.เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เช่น 

การฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. การ

ฝึกซ้อมแผนเตือนภัยเหตุการณ์จริง  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆฯลฯ 

30,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานป้องกันฯ

รวม 2 45,000            

17

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ส าหรับ อปท.ด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

 (ท.126) แผนฯ 66-70 น.17 

ล าดับ 1

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ี

จ าเป็นในการด าเนินงานโครงการ

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO BE NUMBER ONE

10,000             ต.บ้านต๋อม กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 10,000            

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี (ท.86) 

แผนฯ 66-70 น.123 ล าดับ 1

 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวันส าคัญของ

ทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วัน

พ่อแห่งชาติ ฯลฯ

80,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานบริหาร

ท่ัวไป

รวม 1 80,000            
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    4.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย 

(ท.87) แผนฯ 66-70 น.124 

ล าดับ 4

 ค่าจัดเตรียมพิธีทางศาสนา 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดงานวัน

ท้องถ่ินไทย

5,000               ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานบริหาร

ท่ัวไป

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล       

(ท.87)แผนฯ 66-70 น.124 ล าดับ

 3

 ค่าจัดเตรียมพิธีทางศาสนา 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดงานวัน

เทศบาล

10,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานบริหาร

ท่ัวไป

3 โครงการจัดการเลือกต้ัง (ท.88) 

แผนฯ 66-70-2 น.19 ล าดับ 2

 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร

ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ินและ

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา

20,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานบริหาร

ท่ัวไป
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ส าหรับ อปท.ด าเนินการ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบล

บ้านต๋อม (ท.89) แผนฯ 66-70-2 

 น.20 ล าดับ 3

  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าวัสดุ

อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นใน

การด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม

15,000             ต.บ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานการ

เจ้าหน้าท่ี

5 โครงการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม (ท.93)

 เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนการ

เช่ือมโยงและบูรณาการแผนพัฒนา

ในระดับพ้ืนท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน

10,000  ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/

งานแผนฯ

6 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วย

โปรแกรม Ltax-GIS และ 

Ltax-3000 (ท.96) แผนฯ 

66-70-2 น.18 ล าดับ 1

 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงช้อมูลแผน

ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วย

โปรแกรม Ltax-GIS และ 

Ltax-3000  ของเทศบาลต าบลบ้าน

ต๋อม

300,000            ต.บ้านต๋อม กองคลัง/งาน

จัดเก็บรายได้

รวม 6 360,000          
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า

ชุมชนท้องถ่ินท้องท่ี ต าบลบ้าน

ต๋อม  แผนฯ 66-70-2 น.21 ล าดับ

 1

เพ่ือมีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน

ท้องถ่ิน ระบบการบริหารจัดการของ

 อปท มีความรูปธรรมและต่อเน่ือง

30,000              ต าบลบ้านต๋อม ส านักปลัด/ 

กลุ่ม องค์กร

ต่าง ๆ ใน

พ้ืนท่ี/งาน

พัฒนาชุมชน

รวม 1 30,000            
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    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

7 20 6,114,000              4.70 กองช่าง

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1 7 20 6,114,000            4.70

การศึกษา 1 20 1,293,600              60.86 ส านักปลัด

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนและพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการทางสาธารณสุข

งบกลาง 2 40 720,000                33.88 กองสาธารณสุขฯ

0.00 0.00รวมยุทธศำสตร์ท่ี  2 3 60.00 2,013,600            94.74

4. ด้ำนควำมม่ันคงและ

ควำมสงบเรียบร้อย

ส่งเสริมความม่ังคงและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานบริหารงานท่ัวไป 1 20.00 12,000                  0.56 ส านักปลัด

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  4 1 20.00 12,000                0.56

รวมท้ังหมด 11 100.00 8,139,600         100.00
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พัฒนาเส้นทางคมนาคม การ

ขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

อุตสาหกรรมและการโยธา1. ด้ำนเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ ท้ังในระบบ

และนอกระบบ

2.  ด้ำนกำรพัฒนำสังคม

และคุณภำพชีวิต

 จ ำนวนงบประมำณ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566
ส ำหรับอุดหนุนส่วนรำชกำร องค์กรประชำชน ฯลฯ

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม



1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1  โครงการวางและจัดท าผังเมือง

รวมเมืองพะเยา (ปรับปรุงคร้ังท่ี 3)

 อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

(ท.139) แผนฯ 61-65-8 น.32 

ล าดับ 1

  เงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมือง

พะเยาด าเนินงานตามโครงการวาง

และจัดท าผังเมืองรวมเมืองพะเยา 

(ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) อ าเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา  ประจ าปี

งบประมาณ 2565 

100,000            พ้ืนท่ีอ าเภอ

เมืองพะเยา

กองช่าง/

เทศบาลเมือง

พะเยา

รวม 1 100,000          
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566

ส ำหรับ อุดหนุนส่วนรำชกำร องค์กรประชำชน ฯลฯ

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม

    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

1 โครงการสนันสนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียน  (ท.120) แผนฯ 

61-65-8 น.20 ล าดับ 1

 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) ระดับช้ัน

อนุบาล - ป.6  อัตราม้ือละ  21 บาท/

คน/วัน  จ านวน  200  วัน  

เป็นเงิน  1,276,800  บาท  

รายละเอียดดังน้ี

     - โรงเรียนบ้านร่องห้า ต้ังไว้  

495,600  บาท 

     - โรงเรียนบ้านต๋อม  ต้ังไว้  

781,200  บาท  

1,293,600         โรงเรียนบ้าน

ร่องห้า/ 

โรงเรียนบ้านต๋อม

ส านักปลัด/

งานศึกษา

รวม 1 1,293,600        

1 โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ (สปสช) (ท.

79) แผนฯ 66-70-8 น.23 ล าดับ 1

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม
360,000            ต าบลบ้านต๋อม กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 360,000          
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  2.2 แผนงำนงบกลำง

  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1 โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข (ท.121) แผนฯ 

66-70  น.1210 ล าดับ 1

 เงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1 - 18  

ต าบลบ้านต๋อม  หมู่บ้านละ  20,000  

บาท  รวมเป็นเงิน  360,000 บาท  

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

360,000            หมู่ท่ี 1 - 18 

ต าบลบ้านต๋อม

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 360,000          

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอ

เมืองพะเยา ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2566  (ท.104) แผนฯ 

66-70 น.104 ล าดับ 1

 เงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่ใส ในการบริหาร

จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอเมือง

พะเยา  จังหวัดพะเยา  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

12,000             อบต.แม่ใส/

อ าเภอเมืองพะเยา

ส านักปลัด/

งานป้องกันฯ

รวม 1 12,000            
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  4.3 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

  2.3 แผนงำนสำธำรณสุข



แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

7 87.50 6,114,000              99.70 กองช่าง

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1 7 87.50 6,114,000            99.70

รักษาความสงบ 1 12.50 18,700                  0.30 ส านักปลัด

0.00 0.00รวมยุทธศำสตร์ท่ี  2 1 12.5 18,700                 0.30

รวมท้ังหมด 8 100.00 6,132,700         100.00
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3.  ด้ำนทรัพยำกร 

ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

บ้านเมืองสะอาด ปลอดมลพิษ 

มีการบริหารจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม ขยะ น  าเสีย หมอก

ควัน ไฟป่าและแหล่งน  าส าคัญ

อย่างมีส่วนร่วม

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

โครงกำรท่ีได้รับสนับสนุนจำกหน่วยงำนอ่ืน
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม

 จ ำนวนงบประมำณ

1. ด้ำนเศรษฐกิจ พัฒนาเส้นทางคมนาคม การ

ขนส่ง โทรคมนาคมและไฟฟ้า

อุตสาหกรรมและการโยธา



 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 1,118,000         อบจ.พะเยา

งบ อบจ.พะเยา
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ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566
โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอ่ืน 

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบโครงการเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต

 รหัสสายทาง พย.ถ.10032 สาย

บ้านต๋อมกลาง -

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.

10032 สายบ้านต๋อมกลาง - บ้านต๋อม

ใน ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา (ช่วงท่ี 2)

บ้านต๋อมใน ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (ช่วงท่ี 2)

ระยะทางด าเนินการ 5.296 กม. ช่วง กม. 1+570 ถึง กม. 6+866 ผิวทาง

กว้าง 6.00 - 8.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 35,508 ตร.ม. รายละเอียด 

ตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา

บ้านต๋อมกลาง -

 บ้านต๋อมใน 

ต าบลบ้านต๋อม 

อ าเภอเมือง

พะเยา (ช่วงท่ี 2)



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

2 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,496,000         

 รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พย.ถ. 12-010 

สายทางหลวงหมายเลข 1 บ้านแท่น

ดอกไม้หมู่ท่ี 17 - สามแยกหลังแขวง

ทางหลวงจังหวัดพะเยา หมู่ท่ี 17 บ้าน

ต๋อม กว้าง 5.00-6.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 6,755 ตารางเมตร 

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา

 งบกรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถ่ิน

3 500,000            

อบจ.พะเยา
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงต้น

ซอย 2 บังกะโล หมู่ท่ี 17 ต.บ้านต๋อม 

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ช่วงต้น ซอย 2 บังกะโล หมู่ท่ี 17 ต.

บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 

186.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 744.00 ตร.ม. รายละเอียด

ตามประมาณการและแบบแปลนของ 

อบจ.

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต
กองช่าง ทต.

บ้านต๋อม

รหัสทางหลวง

ท้องถ่ิน พย.ถ. 

12-010 สาย

ทางหลวง

หมายเลข 1 

บ้านแท่นดอกไม้

หมู่ท่ี 17 - สาม

แยกหลังแขวง

ทางหลวง

จังหวัดพะเยา 

หมู่ท่ี 17

ช่วงต้น ซอย 2 

บังกะโล หมู่ท่ี 

17 ต.บ้านต๋อม 

อ.เมือง จ.พะเยา

กองช่าง ทต.

บ้านต๋อม



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

4 500,000            

อบจ.พะเยา

5 500,000            

อบจ.พะเยา
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงท่ี 2

ซอย 2 บังกะโล หมู่ท่ี 17 ต.บ้านต๋อม 

อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ช่วงท่ี 2 ซอย 2 บังกะโล หมู่ท่ี 17 ต.

บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 

186.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 744.00 ตร.ม. รายละเอียด

ตามประมาณการและแบบแปลนของ 

อบจ.

อบจ.พะเยาหมู่ท่ี 6,5,9 ต.

บ้านต๋อม เช่ือม 

ต.สันป่าม่วง อ.

เมืองพะเยา จ.

พะเยา

ช่วงท่ี 2 ซอย 2 

บังกะโล หมู่ท่ี 

17 ต.บ้านต๋อม 

อ.เมืองพะเยา 

จ.พะเยา

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่

พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 6,5,9 ต.บ้าน

ต๋อม เช่ือม ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา 

จ.พะเยา

อบจ.พะเยา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก

เข้าพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 6,5,9 ต.บ้าน

ต๋อม เช่ือม ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา 

จ.พะเยา ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 

3.00 ม. ยาว 2,130.00 ม. หนาเฉล่ีย 

0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย

กว่า 639.00 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อม

ปรับเกล่ียให้เรียบร้อยก่อสร้างถนน ค.

ส.ล. ช่วงท่ี 2 ซอย 2 บังกะโล หมู่ท่ี 17



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

6 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหิน            500,000 อบจ.พะเยา
พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 9,10 ต.บ้าน

ต๋อม เช่ือม หมู่ท่ี 3 ต.บ้านต  า อ.

เมืองพะเยา จ.พะเยา

คลุกเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 9,10

 ต.บ้านต๋อม เช่ือม หมู่ท่ี 3 ต.บ้านต  า

 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ขนาดผิว

จราจรกว้างเฉล่ีย 3.00 ม. ยาว 

2,300.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 690.00 ลบ.ม.(คิว

หลวม) พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบร้อย

รายละเอียดตามประมาณการและ

แบบแปลน อบจ.พะเยา

อบจ.พะเยา

7 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหิน            500,000 อบจ.พะเยา
พ้ืนท่ีการเกษตร สายห้วยแพะด า 

สายสันห้วยไร่ หมู่ท่ี 8 ต.บ้านต๋อม 

เช่ือม ต.บ้านต  า อ.เมืองพะเยา จ.

พะเยา

คลุกเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร สายห้วย

แพะด า สายสันห้วยไร่ หมู่ท่ี 8 ต.

บ้านต๋อม เช่ือม ต.บ้านต  า อ.เมือง จ.

พะเยา โดยแบ่งเป็น สายท่ี 1 ขนาด

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 

600.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือ

มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.00

 ลบ.ม.

อบจ.พะเยา
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หมู่ท่ี 9,10 ต.

บ้านต๋อม เช่ือม 

หมู่ท่ี 3 ต.บ้านต  า

 อ.เมืองพะเยา 

จ.พะเยา

สายห้วยแพะด า

สายสันห้วยไร่ 

หมู่ท่ี 8 ต.บ้าน

ต๋อม เช่ือม ต.

บ้านต  า อ.เมือง 

จ.พะเยา



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม 7 6,114,000        

 3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและ

ควบคุมไฟป่าของ อปท. เทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา

ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขต

ของงาน ก าหนดราคากลาง ประกาศ

จัดซ้ือจัดจ้าง พิจารณาผล ลงนาม

สัญญา

             18,700 เทศบาลต าบล

บ้านต๋อม

กองคลัง/

ส านักปลัด

รวม 1 18,700            
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สายท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 950.00 

ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 

380.00 ลบ.ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 

620.00 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบร้อย 

รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน อบจ.พะเยา

   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



แบบ ผด.01

จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

พัฒนาเส้นทางคมนาคม การ

ขนส่งโทรคมนาคมและไฟฟ้า

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

7 36.85 2,620,000              34.74 กองช่าง          

ทต.บ้านต๋อม

พัฒนาปรับปรุงแหล่งน ้า และ

ระบบการส่งน ้าทางการ

เกษตรและระบบประปา

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

8 42.11 2,722,300              36.09 กองช่าง          

ทต.บ้านต๋อม

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1 15 78.96 5,342,300            70.83

2. ด้ำนพัฒนำสังคมและ

คุณภำพชีวิต

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศาสนา

 ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี    

 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

1 5.26 220,000                2.91 กองช่าง          

ทต.บ้านต๋อม

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  2 1 5.26 220,000               2.91
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566

กรณีกันเงินหรือขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยเงินหรือกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้หรือได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนส้ินปีงบประมำณ

 จ ำนวนงบประมำณ

1. ด้ำนเศรษฐกิจ



จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร ของโครงกำร ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

ท่ีด ำเนินกำร ท้ังหมด ท้ังหมด

3 15.78         1,981,000              26.26

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  3 3 15.78 1,981,000            26.26

รวมท้ังหมด 19 100 7,543,300         100
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 จ ำนวนงบประมำณ

3. ควำมม่ันคงและควำม

สงบเรียบร้อย

ส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา



1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ท่ี 13 ต าบล

บ้านต๋อม (ท.พ.13) 

แผนฯ 61-65 น.141 

ล าดับท่ี 58  แผนฯ 

61-65-1 พ.ศ.2564 น.1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 13 ต าบลบ้านต๋อม ขนาดกว้าง 4

 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 018/2565

493,000     หมู่ท่ี 13 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

34

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้หรือได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนส้ินปีงบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

2 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ท่ี 16 ต าบล

บ้านต๋อม (ท.พ.13)  

แผนฯ 61-65 น.143 

ล าดับท่ี 71 แผนฯ 

61-65-1 พ.ศ.2564 น.1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้านต๋อม ขนาดกว้าง 4

 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 020/2565

122,000     หมู่ท่ี 16 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

3 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ท่ี 2 ต าบล

บ้านต๋อม (ท.พ.13)  

แผนฯ 61-65 น.134 

ล าดับท่ี 11 แผนฯ 

61-65-1 พ.ศ.2564 น.1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านต๋อม ขนาดกว้าง 4

 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 008/2565

496,000     หมู่ท่ี 2 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

35

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

4 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ท่ี 4 ต าบล

บ้านต๋อม (ท.พ.14)  

แผนฯ 61-65- พ ป - 8

 พ.ศ.2564 น.33 

ล าดับท่ี 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านต๋อม ขนาดกว้าง 4

 ม. ยาว 194 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 776 ตร.ม ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 009/2565

497,000     หมู่ท่ี 4 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

5 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ท่ี 7 ต าบล

บ้านต๋อม (ท.พ.14)  

แผนฯ 61-65 น.137 

ล าดับท่ี 30 แผนฯ 

61-65-1 พ.ศ.2564 น.1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านต๋อม ขนาดกว้าง 4

 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 012/2565

499,000     หมู่ท่ี 7 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

36

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

6 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังบดอัดแน่น  หมู่ท่ี

 5 ต าบลบ้านต๋อม 

(ท.พ.14)  แผนฯ 

61-65- พ ป - 8 พ.ศ.

2564 น.33 ล าดับท่ี 2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบด

อัดแน่น หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านต๋อม 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 970 ม. หนา

 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

3,395 ตร.ม ตามรายละเอียดแบบ

แปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

เลขท่ี 010/2565

253,000     หมู่ท่ี 5 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

7 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า พร้อมฝาปิด

 หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านต๋อม

 (ท.พ.15)  แผนฯ 

61-65 น.133 ล าดับท่ี 

7 แผนฯ 61-65-1 

พ.ศ.2564 น.1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า 

พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้าน

ต๋อม ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.

 หนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิด ยาวรวม 

210 ม. ตามรายละเอียดแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 

015/2565

443,000     หมู่ท่ี 1 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

37

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

8 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. พร้อม

ฝาปิด หมู่ท่ี 11 ต าบล

บ้านต๋อม (ท.พ.15)  

แผนฯ 61-65 น.87 

ล าดับท่ี 40 แผนฯ 

61-65-1 พ.ศ.2564 น.1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า 

พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ท่ี 11 ต าบล

บ้านต๋อม ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 

0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิด 

ยาวรวม 85 ม. ตามรายละเอียดแบบ

แปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

เลขท่ี 016/2565

200,700     หมู่ท่ี 11 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

9 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. พร้อม

ฝาปิด หมู่ท่ี 11 ต าบล

บ้านต๋อม (ท.พ.16)  

แผนฯ 61-65 น.140 

ล าดับท่ี 48 แผนฯ 

61-65-1 พ.ศ.2564 น.1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า 

 คสล.ปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. 

หนา 0.10 ม. ยาว 20 ม. และวางท่อ

ระบายน้ า คสล. 0.30 ม. จ านวน 55 

ท่อน พร้อมบ่อพัก 5 บ่อ ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 017/2565

148,600     หมู่ท่ี 11 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

38

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

10 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. พร้อม

ฝาปิด หมู่ท่ี 17  ต าบล

บ้านต๋อม (ท.พ.16)  

แผนฯ 61-65 น.95 

ล าดับท่ี 75 แผนฯ 

61-65-1 พ.ศ.2564 น.1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า 

 คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 17 ต าบล

บ้านต๋อม ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก

 0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิด 

ความยาวรวม 250 ม. ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 021/2565

496,000     หมู่ท่ี 17 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

11 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. พร้อม

ฝาปิด หมู่ท่ี 8 ต าบล

บ้านต๋อม (ท.พ.16)  

แผนฯ 61-65 พ ป -8 

พ.ศ.2564 น.24 ล าดับ

ท่ี 10

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า 

 คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้าน

ต๋อม ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึก 

0.30 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิด 

ความยาวรวม 250 ม. ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 013/2565

496,000     หมู่ท่ี 8 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

39

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

12 โครงการปรับปรุง

ระบบประปา หมู่ท่ี 1 

ต าบลบ้านต๋อม (ท.พ.

17)  แผน 61-65-10 

น.4 ล าดับท่ี 2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน ดังน้ี เปล่ียนทรายกรองน้ า / 

ติดต้ังป๊ัมซับเมิร์สสูบน้ า (Submerse) 

ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์ จ านวน 

1 เคร่ือง / ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า แบบ

หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 

1,130 ลิตร ต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง

54,000       หมู่ท่ี 1 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

40

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

13 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังบดอัดแน่น  หมู่ท่ี

 9 เช่ือมหมู่ท่ี 10 

ต าบลบ้านต๋อม (ท.พ.

15)  แผนฯ 61-65- พ -

 3 พ.ศ.2563 น.3 

ล าดับท่ี 5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบด

อัดแน่น หมู่ท่ี 9 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 10 

ต าบลบ้านต๋อม ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 

910 ม. หนาเฉล่ีย 0.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,730 ตร.ม ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 014/2565

260,000     หมู่ท่ี 9 เช่ือม

หมู่ท่ี 10 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

14 โครงการวางราง

ระบายน้ า คสล. พร้อม

ฝาปิด หมู่ท่ี 15 ต าบล

บ้านต๋อม (ท.พ.17)  

แผนฯ 61-65 น.143 

ล าดับท่ี 67 แผนฯ 

61-65-1 พ.ศ.2564 น.1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า  

คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 15 ต าบล

บ้านต๋อม ได้แก่ วางท่อระบายน้ า 

คสล. 0.40 ม. จ านวน 240 ท่อน 

พร้อมบ่อพัก 25 บ่อ ความยาวรวม 

252 ม. ตามรายละเอียดแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 

019/2565

386,000     หมู่ท่ี 15 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

41

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

15 โครงการก่อสร้างถัง

เก็บน้ าประปาแบบหอ

ถังสูง หมู่ท่ี 6 ต าบล

บ้านต๋อม (ท.พ.17)  

แผนฯ 61-65 น.136 

ล าดับท่ี 24 แผนฯ 

61-65-1 พ.ศ.2564 น.1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บ

น้ าประปาแบบหอถังสูง หมู่ท่ี 6 

ต าบลบ้านต๋อม ขนาดความจุ 15 ลบ.

ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนของ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 

011/2565

498,000     หมู่ท่ี 6 ต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

รวม 15 5,342,300  

42

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการก่อสร้างศูนย์

พัฒนาส่งเสริมผู้สูงอายุ 

(โอนงบ 11/2565)  

แผนฯ 61-65 พ.10 น.

5 ล าดับท่ี 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนา

ส่งเสริมผู้สูงอายุ ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 111 ตารางเมตร ตาม

รายละเอียดและแบบแปลนของ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 

022/2565

     220,000 หน้าวัดบ้าน

ต๋อมดง หมู่ท่ี 6 

ต าบลบ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

รวม 1 220,000    

43

    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



3. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัย เทศบาลต าบลบ้าน

ต๋อม  (โอนงบ 

11/2565)  แผนฯ 

61-65 พ.10 น.5 

ล าดับท่ี 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม ขนาดกว้าง 

15 ม. ยาว 25 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 375 ตร.ม. ตามรายละเอียดและ

แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม

 เลขท่ี 023/2565

   1,683,000 ศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย

เทศบาลต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

2 โครงการก่อสร้าง

ห้องน้ าศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยเทศบาลต าบลบ้าน

ต๋อม  (โอนงบ 

11/2565)  แผนฯ 

61-65 พ.10 น.6 

ล าดับท่ี 2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม ขนาดกว้าง 

3.20 ม. ยาว 3.60 ม. สูง 3 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 11.52 ตร.ม. ตาม

รายละเอียดและแบบแปลนของ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เลขท่ี 

024/2565

     238,000 ศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย

เทศบาลต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

รวม 2 1,921,000  
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    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

จากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการก่อสร้างฐาน

พระพุทธรูป เทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม (โอนงบ

 11/2565)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐาน

พระพุทธรูป เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

ความสูง 1.28 เมตร ตามรายละเอียด

และแบบแปลนของเทศบาลต าบล

บ้านต๋อม เลขท่ี 025/2565

       60,000 ศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย

เทศบาลต าบล

บ้านต๋อม

กองช่าง 

เทศบาลบ้าน

ต๋อม

รวม 1 60,000      
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ท่ี โครงการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



 1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ตู้เย็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 

คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ โดยมี

คุณลักษณะพ้ืนฐานตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม

 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.

2564-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 10 พ.ศ. 

2565 หน้า 16 ล าดับท่ี 3

8,500          ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข

รวม 1 8,500         

46

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

   1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

กรณีกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายหรือกรณีท่ียังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้หรือได้ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้วก่อนส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทครุภัณฑ์ 



 2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน  

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,900 บาท เป็น

เงิน 9,800 บาท โดยมี

9,800          ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 

บาน จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,700 บาท 

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม

 2564

5,700          ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข

รวม 2 15,500       
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   1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

คุณลักษณะดังน้ี เก้าอ้ีส านักงานหนังขนาด กว้าง 62 ซม. ลึก 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 

105 ซม. -พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงไม้บุฟองน้ าหุ้มหนังสังเคราะห์ PVC -มีท่ีท้าวแขน -

ปรับระดับสูง-ต่ าได้ -ขาเก้าอ้ี 5 แฉกท าจากเหล็กซุบโครเม่ียม (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎ

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 จึงก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)



 3. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เคร่ืองพ่นหมอกครัน

สะพายไหล่ท่ีใช่ใน

งานสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอก

ครันสะพายไหล่ท่ีใช่ในงานสาธารณสุข

 จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 75,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม

 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.

2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 10 

พ.ศ. 2565 หน้า 15 ล าดับท่ี 2

75,000        ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข

รวม 1 75,000       

48

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

   1.1 แผนงานสาธารณสุข



 4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า

17,000        ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข

2 เคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

7,500          ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข

49

   1.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับงาน

ส านักงาน (จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 น้ิว)
19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 

2564

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 7,500 บาท โดยมี

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564



รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด

หมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ์ (Ink Tank

 Printer)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ๆ

4,000          ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข

รวม 3 28,500       

 2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคิดเงิน

แบบพกพา (POS) ส าหรับงานเก็บ

ค่าธรรมเนียมขยะ จ านวน 3 เคร่ือง ๆ

30,000        ทต.บ้านต๋อม กองคลัง / 

พัฒนารายได้
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   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 ละ 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ท่ี ครุภัณฑ์

พ.ศ.2566

เคร่ืองคิดเงินแบบ

พกพา (POS) 

ส าหรับงานเก็บ

ค่าธรรมเนียมขยะ



รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 

หรือ LED ขาวด า 

ชนิด Network 

แบบท่ี 1 (28 หน้า/

นาที)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์

เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 8,900 บาท 

เป็นเงิน 17,800 บาท โดยมี

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

17,800        ทต.บ้านต๋อม กองคลัง
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ครุภัณฑ์

ละ 10,000 เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี สามารถรองรับ Internet 

และ Wi-Fi ได้ -สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้  - สามารถรองรับโปรแกรมส าเร็จรูปคิด

ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยได้ (เป็นครุภัณฑ์ไม่ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด) ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 10 พ.ศ. 2565 หน้า 16 ล าดับท่ี 4

ท่ี
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

All In One ส าหรับ

งานส านักงาน (ฝ่าย

บริหารการคลัง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 

17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

17,000        ทต.บ้านต๋อม กองคลัง / 

ฝ่ายบริหาร

การคลัง)

4 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA 

(ฝ่ายบริหารการคลัง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซือเคร่ืองส ารอง

ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 

เคร่ือง เป็นเงิน 2,500 บาท โดยมี

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

2,500          ทต.บ้านต๋อม กองคลัง / 

ฝ่ายบริหาร

การคลัง)

รวม 4 67,300       
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ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



 3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 รถจักรยานยนต์ 

ขนาด 110 ซีซี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 

ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา

43,500        ทต.บ้านต๋อม กองคลัง

รวม 1 43,500       
 3. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 4,900          ทต.บ้านต๋อม กองคลัง
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   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 43,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 

2564 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 10 พ.ศ. 2565 หน้า 16 ล าดับท่ี 5

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

จ านวน 1 ตัว เป็น 4,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี - ขนาดกว้าง 60 ซม. ลึก 55 ซม.

 สูงไม่น้อยกว่า 109 ซม. - พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงไม้บุฟองน้ า หุ้มหนัง PVC ผสมผ้า

ตาข่าย เย็บตะเข็บคู่ - มีท่ีท้าวแขนท าจากพลาสติกหนา เสริมหุ้มเบาะบริเวณท่ีวางแขน

 -ปรับระดับสูง - ต่ า ได้ด้วยระบบโช้ค - เก้าอ้ี 5 แฉกและลูกล้อท าจากพลาสติด

คุณภาพสูง (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม

 2564 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด)



รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

2 เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 5,800          ทต.บ้านต๋อม กองคลัง

รวม 2 10,700       
 4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์

เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 

แบบท่ี 1 (20 หน้า/นาที) จ านวน 1 

เคร่ือง เป็นเงิน 10,000 บาท โดยมี

10,000        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

รวม 1 10,000       
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พ.ศ.2566

พ.ศ.2566

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 

หรือ LED สี ชนิด 

Network แบบท่ี 1 

(20 หน้า/นาที) 

(ฝ่ายอ านวยการ)

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ  2,900 บาท เป็นเงิน 5,800 โดยมีคุณลักษณะดังน้ี - พนังพิงหลัง 

ท าจากเน้ือผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์ - ปรับระดับความสูง-ต่ าด้วยโข๊คแก๊สคุณภาพดี - ขา

เก้าอ้ี 5 แฉกเหล็กซุบโครเมียม ลูกล้อ ท าจากไนลอนเน้ือดีล่ืนคล่องตัว แข็งแรงทนทาน

รับน้ าหนักได้ดี - ท่ีพักแขนผลิตจากวัสดุ PP เน้ือดีเหนียวและทนทาน (เป็นครุภัณฑ์ท่ี

ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 จึงก าหนดราคา

ตามท้องตลาด)

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565



 4. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 

จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,900 บาท

4,900          ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

2 เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 

จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 5,800 บาท

5,800          ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

55

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี เก้าอ้ีส านักงานหนังขนาด กว้าง 62 ซม. ลึก 60 ซม. สูงไม่น้อย

กว่า 105 ซม. -พนักพิงและท่ีน่ังข้ึนโครงไม้บุฟองน้ าหุ้มหนังสังเคราะห์ PVC -มีท่ีท้าว

แขน -ปรับระดับสูง-ต่ าได้ -ขาเก้าอ้ี 5 แฉกท าจากเหล็กซุบโครเม่ียม (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่

ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 จึงก าหนดราคาตาม

ท้องตลาด)

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี  กว้าง 55 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 83 ซม. -พนักพิงหลัง ท าจาก

เน้ือผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์ -ปรับระดับความสูง-ต่ าด้วยโช๊คแก๊สคุณภาพดี -ขาเก้าอ้ี 5 

แฉกเหล็กซุบโครเมียม ลูกล้อ ท าจากไนลอนเน้ือดีล่ืนล่องตัว แข็งแรงทนทานรับน้ าหนัก

ได้ดี - ท่ีพักแขนผลิตจากวัสดุ PP เน้ือดีเหนียวและทนทาน(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด)

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 เคร่ืองปรับอาการ

แบบแยกส่วน (แบบ

แขวน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับ

อาการแบบแยกส่วน (แบบแขวน) 

ขนาด 26,000 บีทียูจ านวน 1 เคร่ือง

36,300        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

รวม 3 47,000       

 5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ ระดับ 

XGA ขนาด 3,000 

ANSI Lumens

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 

3,000 ANSI Lumens จ านวน 1 

เคร่ือง ๆ ละ 26,900 บาท โดยมี

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

26,900        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

รวม 1 26,900       
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ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เป็นเงิน 36,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ

เดือนธันวาคม 2564

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป



 6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เคร่ืองเช่ือมโลหะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ 7,000          ทต.บ้านต๋อม

รวม 1 7,000         
 7. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ All In One

17,000        ทต.บ้านต๋อม กองช่าง

รวม 1 17,000       
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   1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ

เดือนธันวาคม 2564

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

All In One ส าหรับ

งานส านักงาน

ขนาด 200 แอมป์ จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 7,000 บาท (เป็น

ครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564 จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด) ตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 10 พ.ศ. 2565 หน้า 17 

ล าดับท่ี 6

ส านักปลัด/

ฝ่ายป้องกัน

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ครุภัณฑ์



 1. ประเภทวัสดุส านักงาน

รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 วัสดุส านักงาน 100,000       ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

งานบริหารงานท่ัวไป

2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้าด่ืม 40,000        

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

งานบริหารงานท่ัวไป

3 วัสดุงานบ้านงานครัว

 งานบริหารงานท่ัวไป

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน ้า 

ถังแก๊ส ฯลฯ

40,000        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

58

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี วัสุด
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ประเภทวัสดุ

1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง

เขียน แบบพิมพ์ เคร่ืองใช้ต่างๆท่ี

จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น 

กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น

 หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน

ฯลฯ

แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

4 วัสดุก่อสร้าง     

งานบริหารงานท่ัวไป

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก

 ปูน ทราย ท่อน ้าอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

30,000        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

5 วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง           
งานบริหารงานท่ัวไป

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี น ้ากล่ัน อะไหล่

ต่างๆ ฯลฯ

20,000        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

6 วัสดุเชื อเพลิงและ

หล่อล่ืน              

งานบริหารงานท่ัวไป

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อ

ล่ืน เช่น น ้ามันดีเซล น ้ามันเบนซิน 

น ้ามันเคร่ือง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

250,000       ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

7 วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่              

งานบริหารงานท่ัวไป

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด รูปสี

หรือขาวด้าท่ีได้รับจากการล้าง อัด 

ขยาย ฯลฯ

10,000        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

8 วัสดุคอมพิวเตอร์

งานบริหารงานท่ัวไป

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 

เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึก

ส้าหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นหรือจาน

บันทึกข้อมูล ฯลฯ

100,000       ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด
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ท่ี วัสุด
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

9 วัสดุส านักงาน 120,000       ทต.บ้านต๋อม กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000          ทต.บ้านต๋อม กองคลัง

งานบริหารงานคลัง

11 วัสดุเชื อเพลิงและ

หล่อล่ืน              

งานบริหารงานคลัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อ

ล่ืน เช่น น ้ามันดีเซล น ้ามันเบนซิน 

น ้ามันเคร่ือง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

50,000        ทต.บ้านต๋อม กองคลัง

12 วัสดุคอมพิวเตอร์

งานบริหารงานคลัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 

เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึก

ส้าหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นหรือจาน

บันทึกข้อมูล ฯลฯ

120,000       ทต.บ้านต๋อม กองคลัง
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ท่ี วัสุด
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1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง

เขียน แบบพิมพ์ เคร่ืองใช้ต่างๆท่ี

จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น 

กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น

 หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน

ฯลฯ



รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

13 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 120,000       ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน14 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการรักษา

15 วัสดุจราจร 70,000        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

งานจราจร

16 วัสดุส านักงาน 20,000        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับการศึกษา
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ท่ี วัสุด
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่ง

กาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน หมวก รองเท้า

 เข็มขัด ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุเคร่ือง

ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง น ้ายาเคมี

ส้าหรับถังดับเพลิง  ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุจราจร เช่น 

กระจกโค้ง แผ่นป้าย จราจร ป้ายเตือน

 กระบองไฟ กรวยจราจร แผงกั น 

สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   1.3 แผนงานการศึกษา

1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ือง

เขียน แบบพิมพ์ เคร่ืองใช้ต่างๆท่ี

จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น 

กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ฯลฯ



รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

17 วัสดุงานบ้านงานครัว

 งานบริหารงาน

ท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน ้า 

ถังแก๊ส ฯลฯ

130,000       ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

18 วัสดุคอมพิวเตอร์

งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับการศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 

เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึก

ส้าหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นหรือจาน

บันทึกข้อมูล ฯลฯ

30,000        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

19 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) 

ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 

210,782 บาท

800,972       ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด

ส้าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต

พื นท่ีต้าบลบ้านต๋อมจ้านวน 590,190

 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว

 งานระดับก่อนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

ท่ี วัสุด



รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

20 วัสดุส านักงาน 20,000        ทต.บ้านต๋อม

งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

21 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000        ทต.บ้านต๋อม

งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

22 วัสดุงานบ้านงานครัว

 งานบริหารงาน

ท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน ้า 

ถังแก๊ส ฯลฯ

25,000        ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข

23 วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง           

งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี น ้ากล่ัน อะไหล่

ต่างๆ ฯลฯ

20,000        ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข
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   1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี วัสุด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียน 

แบบพิมพ์ เคร่ืองใช้ต่างๆท่ีจ าเป็นต้อง

ใช้ในส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา 

แฟ้มเอกสาร ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น

 หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน

ฯลฯ

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข



รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

24 วัสดุเชื อเพลิงและ

หล่อล่ืน             

งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อ

ล่ืน เช่น น ้ามันดีเซล น ้ามันเบนซิน 

น ้ามันเคร่ือง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

400,000       ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข

25 วัสดุวิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์      

งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาน ้ายาฆ่าเชื อ

ป้องกันโรค วัคซีน และเวชภัณฑ์ยา 

ฯลฯ

150,000       ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข

26 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000        ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

27 วัสดุคอมพิวเตอร์

งานบริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 

เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึก

ส้าหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นหรือจาน

บันทึกข้อมูล ฯลฯ

20,000        ทต.บ้านต๋อม กองสาธารณสุข
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่ง

กาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน หมวก รองเท้า

 เข็มขัด ฯลฯ



รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

28 วัสดุส านักงาน 30,000        ทต.บ้านต๋อม

งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสาห 

กรรม และโยธา

29 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000       ทต.บ้านต๋อม

งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสาห 

กรรม และโยธา

30 วัสดุงานบ้านงาน

ครัวงานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับ

อุตสาหกรรม และ

โยธา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน ้า 

ถังแก๊ส ฯลฯ

20,000        ทต.บ้านต๋อม กองช่าง

31 วัสดุก่อสร้าง     งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรม และโยธา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก

 ปูน ทราย ท่อน ้าอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

130,000       ทต.บ้านต๋อม กองช่าง
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น

 หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน

ฯลฯ

   1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กองช่าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียน 

แบบพิมพ์ เคร่ืองใช้ต่างๆท่ีจ าเป็นต้อง

ใช้ในส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา 

แฟ้มเอกสาร ฯลฯ

กองช่าง



รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

32 วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง           
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรม 

และโยธา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี น ้ากล่ัน อะไหล่

ต่างๆ ฯลฯ

50,000        ทต.บ้านต๋อม กองช่าง

33 วัสดุเชื อเพลิงและ

หล่อล่ืน             
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสาห กรรม 

และโยธา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อ

ล่ืน เช่น น ้ามันดีเซล น ้ามันเบนซิน 

น ้ามันเคร่ือง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

459,778       ทต.บ้านต๋อม กองช่าง

34 วัสดุการเกษตร   
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรม 

และโยธา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธ์ุพืช ต้นไม้ 

ปุ๋ย วัสดุสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช วัสดุ

อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ฯลฯ

10,000        ทต.บ้านต๋อม กองช่าง

35 วัสดุคอมพิวเตอร์งาน

บริหารงานท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรม

และโยธา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 

เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึก

ส้าหรับเคร่ืองพิมพ์ แผ่นหรือจาน

บันทึกข้อมูล ฯลฯ

40,000        ทต.บ้านต๋อม กองช่าง
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รายละเอียดของวัสดุ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

36 วัสดุการเกษตร   

งานส่งเสริม

การเกษตร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร 

เช่น สารเคมีป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช

และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธ์ุพืช ปุ่ย 

พันธ์ุสัตว์ปีกและสัตว์น ้า วัสดุเพาะช้า 

ฯลฯ

30,000        ทต.บ้านต๋อม ส านักปลัด
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   1.6 แผนงานการเกษตร


