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คำนำ 

 
ดวยเทศบาลตำบลบานถ้ำ จะไดดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ขอ ๒๗  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการจัดทำ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ว 6086 ลงวันที่ 19  สิงหาคม  2565  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถิ่นขององคปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถิ่นขององคปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ
จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยนำโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะและของหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทำเปนแผนการดำเนินงานประจำปใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงนิสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงาน 
จากสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดำเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้น   

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว เทศบาลตำบลบานถ้ำ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ 
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ี และเพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และเพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานและการจำแนก
รายละเอียดตางๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการดำเนินงาน ทำใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้น
ปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน โดยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ของเทศบาลตำบลบานถ้ำฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานถ้ำ และผูท่ีเก่ียวของ
เปนอยางด ี 
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๑.  บทนำ 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๕  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ ๒๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วย
การจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0810.3/ว 6086 ลงวันที่  19  สิงหาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  โดยการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ   ข้อ ๑๐ การจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน  และ ข้อ 10.2 ขั ้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  โดยนำโครงการพัฒนา/กิจกรรม/
ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  
และของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี  ข้อ 10.2.1 ขั้นตอน
การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  ๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   ข้อ 10.2.2 ระยะเวลา
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยงาน โครงการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นนั้น 3) ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
– 2570  ข้อ 11. การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 11.3 การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน การติดตามและประเมินแผลพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามห้วง
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ สำหรับการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำ
แผนการดำเนินงาน และขอผ่อนผันกับผู้มีอำนาจสำหรับการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                    ภายใต ้ระเบ ียบและหนังส ือด ังกล ่าว  เทศบาลตำบลบ้านถ ้ำ  จ ึงได ้ดำเน ินการจ ัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรม/
ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ 

และของ... 



และของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ
หน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ  ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  มี
วัตถุประสงค์ดังนี้   
 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

๒.๑ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

๒.๒ เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

๒.๓ เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ 
โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามและประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น        
 

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการโครงการ/
กิจกรรมบริการสาธารณะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   

๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในเขตพ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วไป และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

๓.๓ การขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที ่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เรื ่อง  แนวทางปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570)    
 
 
 
 

 

 

 

 
แผนการดำเนินงาน... 
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แบบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กรณีจัดทำแผนการดำเนินงานตามปกติ  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
******************** 

 
  ส่วนที ่ ๑ บทนำ  ประกอบด้วย 

๑.  บทนำ 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 
ส่วนที ่ ๒  บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม 

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)  
๓. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 (แบบ ผด. ๐๒/๑)      

  
** แบบแผนการดำเนนิงานกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ต่อจากส่วนที่ 2 ของแบบแผนการดำเนินงานแบบปกติ 

มีรายละเอียดดังนี้ ** 
 

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม       

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ กรณีกันเงินหรือ  
ขยายเวลาการเบิกจ่ายหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)     

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ 
(แบบ ผด.๐๒)        

๓. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณกรณไีด้ก่อหนี้ผูกพันไว้ 
(แบบ ผด.๐๒) 

4. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
    (แบบ ผด. ๐๒/๑)  

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดทำ... 
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แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 
 

/๔. ประโยชน์... 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- หน่วยงานส่วนกลาง  
- ส่วนภูมิภาค  
- รัฐวิสาหกิจและ 

- หน่วยงานอื่นๆ 



๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

๔.๑ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมาข้ึนทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

๔.๒ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๓ ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผล

เมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
๔.๔ ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 

******************************* 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ส่วนที่ 2 

 
 
 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
       แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อย
ละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

       การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

        การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั ้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
       แบบ ผด.02 เป ็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
  
  2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 
02/1)  
          แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี
ลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน/งาน จํานวนโครงการที่ดําเนนิการ คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

     1.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

            1.1.1  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 1 0.91 10,000                        0.08 สํานักปลัด

     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

            1.2.1  งานไฟฟาถนน 1 0.91 200,000 1.55 กองชาง

     1.3  แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน

            1.3.1  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 7 6.36 140,000                      1.08 สํานักปลัด

     1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

            1.4.1  งานกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐาน 8 7.27 7,456,000 57.72 กองชาง

     1.5  แผนงานการเกษตร

            1.5.1  งานสงเสริมการเกษตร 1 0.91 60,000                        0.46 สํานักปลัด

     1.6  แผนงานการพาณิขย

            1.6.1  งานตลาดสด 1 0.91 10,000                        0.08 กองสาธรณสุขฯ

            1.6.2  งานโรงฆาสัตว 1 0.91 10,000                        0.08 กองสาธรณสุขฯ

รวม 20 18 7,886,000                  61.05

สรุปโครงการพฒันาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว
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สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน/งาน จํานวนโครงการที่ดําเนนิการ คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

     2.1  แผนงานการศึกษา

            2.1.1  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศกึษา 4 3.64 92,800                        0.72 กองการศกึษา

            2.1.2  งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 29 26.36 3,257,715                   25.22 กองการศกึษา

            2.1.3  งานระดับมัธยมศึกษา 3 2.73 30,000                        0.23 กองการศกึษา

      2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

             2.2.1  งานกีฬาและนันทนาการ 2 1.82 100,000                      0.77 กองการศกึษา

             2.2.2  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 6 5.45 45,000                        0.35 กองการศกึษา

รวม 44 40 3,525,515                  27.29

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา วัฒนธรรมทองถิ่น และนันทนาการ

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

สรุปโครงการพฒันาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน/งาน จํานวนโครงการที่ดําเนนิการ คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

     3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

            3.1.1  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1 0.91 10,000                        0.08 สํานักปลัด

            3.1.2  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 5.45 150,000                      1.16 สํานักปลัด

     3.2  แผนงานสาธารณสุข

            3.2.1  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 7 6.36 420,000                      3.25 กองสาธารณสุขฯ

     3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

            3.3.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 1 0.91 30,000                        0.23 สํานักปลัด

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

             3.4.1  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 8 7.27 155,000                      1.20 สํานักปลัด

รวม 23 21 765,000                     5.92

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

สรุปโครงการพฒันาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- 9 -



สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน/งาน จํานวนโครงการที่ดําเนนิการ คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

     4.1  แผนงานการเกษตร

            4.1.1  งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 0.91 20,000                        0.15 สํานักปลัด

     4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

            4.2.1  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 0.91 15,000                        0.12 สํานักปลัด

     4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

            4.3.1  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1 0.91 50,000                        0.39 กองสาธารณสุขฯ

     4.4  แผนงานการเกษตร

            4.4.1  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3 2.73 30,000                        0.23 กองสาธารณสุขฯ

รวม 6 5.45 115,000                     0.89

4.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

สรุปโครงการพฒันาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

- 10 -



สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน/งาน จํานวนโครงการที่ดําเนนิการ คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

            5.1.1  งานบริหารท่ัวไป 11 10.00 306,000                      2.37 สํานักปลัด

            5.1.2  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1 0.91 20,000                        0.15 สํานักปลัด

            5.1.3  งานบริหารงานคลงั 5 4.55 300,000                      2.32 กองคลัง

รวม 17 15.45 626,000                     4.85

รวมทั้งสิ้น 110 100 12,917,515                100.00

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปโครงการพฒันาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- 11 -



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๑๒ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
      1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ชุมชนตำบลบ้านถ้ำ 

จัดการประชุมสมัมนาหรือการ
ฝกึอบรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ  

10,000 สำนักงาน
เทศบาล 

ตำบลบ้านถ้ำ 
 
 
 
 
 
  

สำนักปลดั             

รวม 1 10,000               

 
 
 
 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๑๓ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

      1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จังหวัดพะเยา ตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด
พะเยา 

200,000 พื้นทีเ่ทศบาล 
ตำบลบ้านถ้ำ 
 
 
 
  

กองช่าง             

รวม 1 200,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๑๔ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

      1.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ผลิตผลไม้และผักปลอดภัย
และลดต้นทุนการผลิต 

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผู้
ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดภัย 
บ้านถ้ำ) 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก
ผลไม้ ปลอดภัยบ้านถ้ำ ตาม
โครงการผลติผลไม้และผักปลอดภยั
และลดต้นทุนการผลิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

20,000 ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 
 
 

สำนักปลดั             

2 ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
และลดต้นทุนการผลิต 

(อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรวิถีชุมชนตำบล
บ้านถ้ำ) 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่ส่ง เสรมิ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน
ตำบลบ้านถ้ำ ตามโครง การผลติ
สินค้าเกษตรปลอดภัยและลดต้นทุน
การผลิตประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566  

20,000 ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 
 
 

  

สำนักปลดั             

3 ผลิตหัตถกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผูผ้ลติหัตถกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุม่ผูผ้ลติ
หัตถกรรมภูมิปญัญาท้องถิ่น) ตาม
โครงการผลติหัตถกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566  

20,000 ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 
 
 

  

สำนักปลดั             



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๑๕ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

      1.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ 

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ผู้นำชุมชนตำบลบ้านถ้ำตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝึกอบรม/การนำผู้นำชุมชนออกไปดู
งานสถานที่ต้นแบบ  

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ  

สำนักปลดั             

5 ฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ กลุ่มสตรี กลุม่
ผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มสตรี กลุ่ม
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 
 

สำนักปลดั             

6 ส่งเสริมสนับสนุนการ
รวมกลุม่และพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ด้านอาชีพ
ต่างๆ ในพื้นที ่

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู ้
 

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 
  

สำนักปลดั             

7 จัดหาจุดจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

จัดหาจุดจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

รวม 7 140,000               



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๑๖ - 
 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
      1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ก่อสร้างโครงหลังคาของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ 

ก่อสร้างโครงหลังคาของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร 
 ยาว 4 เมตร จำนวน 2 จุด  

40,500 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ  

กองช่าง             

2 ก่อสร้างโครงหลังคาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
กองการ ศึกษาเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ 

ก่อสร้างโครงหลังคา  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.20 

เมตร ยาว 24 เมตร 

108,500 ศพด.อนามัย
หลังใหม ่

บริเวณ รร.
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กองช่าง             

3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
สายอาคารพาณิชย์ (ทาง
หลวง) ถึง บ้านนางบาน มะลิ
วัลย์ หมู ่8 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน 

0.40 เมตร ยาว 168 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร 
 

437,900 สายอาคาร
พาณิชย ์ 
(ทางหลวง) ถึง 

บ้านนางบาน 

มะลิวลัย์  
หมู่ 8 

กองช่าง             

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๑๗ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

      1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
สายบ้านอุ้ยช่วย ถึง บ้าน
นายท้าย นางเพ็ญ หมู่ 2 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน 

0.40 เมตร ยาว 127 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร 

399,800 สายบ้านอุ้ย
ช่วย ถึง บ้าน
นายท้าย นาง
เพ็ญ หมู ่2
  

กองช่าง             

5 วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายหนา้
คริสตจักรถ้ำมงคล หมู่ 7 

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
บ่อพัก ปริมาณงาน ท่อขนาด 

0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก  
ยาว 85 เมตร 

186,200 สายหน้า
คริสตจักรถ้ำ
มงคล หมู ่7 

กองช่าง       
 

      

6 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ปรับปรุงห้องนอนเวรยามและ
เปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงาน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ปรมิาณงาน ขนาดกว้าง 8 

เมตร ยาว 12 เมตร 

157,100 สวนรุกขชาติ
หมู่ 9 

กองช่าง             

รวม 6 1,330,000               

    



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๑๘ - 
 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
      1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE 

รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.
14-010 (สายรองอินทวน) 
พื้นที่หมู่ 5  

ปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE 

ปริมาณงาน ขนาดผิวทางกว้าง 
 4 เมตร ยาว 1,025 เมตร 

2,021,000 รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พย.ถ.

14-010 

(สายรองอิน
ทวน) พื้นที่ 
หมู่ 5  

กองช่าง             

8 ปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE 

รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.
14-011 (สายป่าหนาม
เฮี้ยง สาย 1) พื้นที่หมู ่11  

ปรับปรุงผิวถนนโดยปู 
ASPHALTIC CONCRETE 

ปริมาณงาน ขนาดผิวทางกว้าง 

4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

4,105,000 รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พย.ถ.

14-011 

(สายป่าหนาม
เฮี้ยง สาย 1) 
พื้นที่หมู ่11  

กองช่าง       
 

      

รวม 8 7,456,000               

 
  



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๑๙ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

     1.5 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐ 

กิจพอเพียงประยุกต์การ
ปฏิบัติ รูปแบบ โคก หนอง 

นา โมเดล (สำนักปลัด) 

จัดฝึกอบรม/ส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์การ
ปฏิบัติ รูปแบบ โคก หนอง นา 

60,000 พื้นที่เทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

รวม 1 60,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๒๐ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

  1.6 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ตลาดสดน่าซื้อ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบ
สุขาภิบาล 

10,000 ในเขตพื้นท่ี
ตลาดสด
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

2 พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้และนำ
กลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานใน
พื้นที่ใกล้เคียง 

10,000 พื้นที่จังหวัด
พะเยา 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 6 20,000               

รวมทั้งหมด 22 1,760,000               

 
 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๒๑ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา) 

จัดฝึกอบรม/รณรงคป์้องกัน 
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 

21,000 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ) 

ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

16,800 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

3 
 

อบรมพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

30,000 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

4 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 

25,000 ลานห้างเจริญ
ภัณฑ์ ตำบล

บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๒๒ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจดั 

การเรยีนการสอน (รายหัว) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

141,100 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น) 

จัดหาเครื่องเล่นหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 

100,000 โรงเรียน
อนุบาลฯ และ 

ศพด. สังกัด
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

7 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายตามโครงการสาน
สัมพันธ์วันแห่งความสำเรจ็
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ) 

จัดกิจการสานสมัพันธ์วันแห่ง
ความสำเร็จโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) 

15,000 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๒๓ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ ครั้งท่ี 6 

ประจำปี 2566) 

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ ครั้งท่ี 6 ประจำปี 2566 

40,000 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้ 

จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ค่า
จัดการเรียนการสอนเงิน 
รายหัวของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ค่าจดัการ
เรียนการสอนเงินรายหัวของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

175,100 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๒๔ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้ 

จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ง 

แต่ระดับอนุบาลจนจบการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรยีน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีนและค่า
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรยีน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีนและค่า
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ 

116,390 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๒๕ - 
 

แบบ ผด.02 

 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้ 

จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลบ้านถ้ำ ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรยีน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีนและค่า
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ค่าจดัการ
เรียนการสอนเงินรายหัวของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

93,790 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

432,600 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

             



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๒๖ - 
 

แบบ ผด.02 

 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมงคล) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กถ้ำมงคล 

108,045 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กถ้ำ

มงคล 

กอง
การศึกษา 

            

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอนามัย) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กถ้ำอนามัย 

108,045 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กถ้ำ
อนามัย 

กอง
การศึกษา 

            

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดรตันคูหา
วนาราม) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดรัตนคูหาวนาราม 

87,465 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
รัตนคูหา 
วนาราม 

กอง
การศึกษา 

            



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๒๗ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้ 

จ่ายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสุวรรณคูหา 

123,480 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
สุวรรณคูหา 

กอง
การศึกษา 

            

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา) 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 

20,000 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมดุโรงเรียน) 

ปรับปรุงห้องสมดุโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

100,000 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๒๘ - 
 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน) 

จัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรยีน 

50,000 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

20 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา) 

จัดกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา 

50,000 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้ 

จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ) 

จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

60,000 สถานท่ีที่กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
กำหนด 

กอง
การศึกษา 

            

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๒๙ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้ 

จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ) 

จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

70,000 สถานท่ีที่กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
กำหนด 

กอง
การศึกษา 

            

23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้ 

จ่ายสำหรับโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ระดับ 

ประเทศ) 

ส่งนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับประเทศ 

30,000 อปท.ท่ีจัดการ
แข่งขัน 

กอง
การศึกษา 

            

24 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้ 

จ่ายสำหรับโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ระดับภาค 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ) 

ส่งนักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาค  

30,000 อปท.ท่ีจัดการ
แข่งขัน 

กอง
การศึกษา 

            



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๓๐ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้ 

จ่ายสำหรับโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ระดับภาค 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บ้านถ้ำ) 

ส่งเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

ระดับภาค  

30,000 อปท.ท่ีจัดการ
แข่งขัน 

กอง
การศึกษา 

            

26 อบรมสมัมนาการจัดระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎ 

กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมการอบรม/สมัมนาตาม
หลักสตูรที่กำหนด 

33,000 กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๓๑ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 อบรมสมัมนาการจัดระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง
การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมการอบรม/สมัมนาตาม
หลักสตูรที่กำหนด 

11,000 กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

            

28 อุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ถ้ำประชานุเคราะห ์

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถ้ำ
ประชานุเคราะห ์

877,800 โรงเรียนบ้าน
ถ้ำประชานุ

เคราะห ์

กอง
การศึกษา 

            

29 อุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
ถ้ำประชาบำรุง 

อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านถ้ำประชา
บำรุง 

315,000 โรงเรียนบ้าน
ถ้ำประชา

บำรุง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๓๒ - 
 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  30 อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำ
ประชานุเคราะห์ ตาม
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุ
เคราะห์ ตามโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีน 

10,000 โรงเรียนบ้าน
ถ้ำประชานุ

เคราะห ์

กอง
การศึกษา 

            

31 อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำ
ประชานุเคราะห์ ตาม
โครงการส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุ
เคราะห์ ตามโครงการส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรม 

10,000 โรงเรียนบ้าน
ถ้ำประชานุ

เคราะห ์

กอง
การศึกษา 

            

32 อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำ
ประชาบำรุง ตามโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชา
บำรุง ตามโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

10,000 โรงเรียนบ้าน
ถ้ำประชา

บำรุง 

กอง
การศึกษา 

            

33 อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำ
ประชาบำรุง ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน O-NET,NT 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชา
บำรุง ตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-
NET,NT 

10,000 โรงเรียนบ้าน
ถ้ำประชา

บำรุง  

กอง
การศึกษา 

            



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๓๓ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34 อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 

ตามโครงการการบริหารจัดการ
ขยะ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 

อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 

ตามโครงการการบริหารจัดการ
ขยะ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 

10,000 โรงเรียนถ้ำ 
ปินวิทยาคม 

กอง
การศึกษา 

            

35 อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 

ตามโครงการพัฒนาคณุธรรม 

จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรยีน 

อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 

ตามโครงการพัฒนาคณุธรรม 

จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรยีน 

10,000 โรงเรียนถ้ำ 
ปินวิทยาคม 

กอง
การศึกษา 

            

36 อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 

ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน (สอน
เสรมิช่วงปิดภาคเรียน) 

อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 

ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน (สอน
เสรมิช่วงปิดภาคเรียน) 

10,000 โรงเรียนถ้ำ 
ปินวิทยาคม 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 36 3,380,615               

 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๓๔ - 
 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ ที ่2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 
  2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 แข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน
ตำบลบ้านถ้ำต้านยาเสพตดิ
ประจำป ี

จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 

เยาวชนตำบลบา้นถ้ำต้านยา
เสพติดประจำปี พ.ศ.2566 

70,000 พื้นที่เทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

2 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

30,000 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

3 จัดงานประเพณลีอยกระทง จัดงานประเพณลีอยกระทง 10,000 สวนรุกขชาต ิ
ตำบลบ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

4 จัดงานประเพณสีงกรานต ์ จัดงานประเพณสีงกรานต ์ 10,000 สวนรุกขชาต ิ
ตำบลบ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

5 บวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง จัดกิจกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อ 
ล้านช้าง 

10,000 สวนรุกขชาต ิ
ตำบลบ้านถ้ำ 

กอง
การศึกษา 

            

6 สืบชะตาต้นน้ำขุนน้ำบ่อทราย จัดกิจกรรมสืบชะตาต้นนำ้ขุน
น้ำบ่อทราย 

5,000 ขุนน้ำบ่อ
ทราย หมู่ที่ 5 

กอง
การศึกษา 

            

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๓๕ - 
 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ ที ่2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ 
  2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
ตานก๋วยสลาก 

5,000 วัดในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

8 จัดงานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา จัดงานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 5,000 วัดในเขต
เทศบาล 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 8 145,000               

รวมท้ังหมด 44 3,525,615               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๓๖ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
  3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

จัดอบรม/รณรงค์ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

10,000 ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

2 ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับ
อัคคีภัย 

จัดฝึกซ้อมแผนฯให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

3 ฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยทาง
ท้องถนน 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แก่พนักงานเจ้าหนา้ที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

20,000 ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

4 ฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แก่พนักงานเจ้าหนา้ที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

20,000 ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

5 ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรยีน
และประชาชนท่ัวไป 

20,000 ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๓๗ - 
 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
  3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 พัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แก่พนักงานเจ้าหนา้ที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 

20,000 เขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

7 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แก ่อปพร.และผู้สังเกตุ
การณ ์

50,000 อาคาร
สำนักงานฝ่าย

ป้องกันฯ 

สำนักปลดั             

รวม 7 160,000               

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๓๘ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
  3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 บริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ 

จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใน
เขตพื้นท่ี 

30,000 เขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

2 ป้องกันและระงับโรคตดิต่อ จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน
ระงับโรคติดติดให้แก่ประชาชนใน
เขตพื้นท่ี 

40,000 เขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 ร่วมทำ ร่วมคิด พิชิตยุงร้าย จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน
ระงับโรคติดติดจากยุงให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

50,000 เขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี

สำรวจข้อมลูสตัว์และฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข
และแมวในเขตพื้นท่ี 

30,000 ศาลา
ประชาคม 12 

หมู่บ้านใน
ตำบลบ้านถ้ำ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๓๙ - 
 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
  3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำใน
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ใน
เขตพื้นท่ี 

10,000 เขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

6 อาหารปลอดภัย จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ
ร้านค้าในเขตพื้นท่ี 

20,000 เขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

7 พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

จำนวน 12 หมู่บา้น) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

จำนวน 12 หมู่บา้น เพื่อจัดทำ
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขภายในหมู่บา้น 

240,000 จำนวน 12 

หมู่บ้าน 
กอง

สาธารณสุขฯ 
            

รวม 7 420,000               
 
  



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๔๐ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
  3.3 แผนงานสังคมสังเคราะห ์

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 การช่วยเหลือประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและสวัสดิการอื่นๆ 

แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากจน ครอบครัว ผูม้ีรายได้
น้อย ผู้ยากไร้ ผู้มสีตไิม่
สมประกอบ ฯลฯ 
 

ช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและ
สวัสดิการอื่นๆ แกผู่้ด้อยโอกาส
และผูย้ากจน ครอบครัว ผู้มี
รายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้มีสติไม่
สมประกอบ ฯลฯ ในเขตพื้นท่ี 

30,000 เขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

รวม 1 30,000               

 
 
 
 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๔๑ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
  3.4 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตร ี
และบุคคลในครอบครัว 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก 

สตร ีและบุคคลในครอบครัว 

เครือข่ายในเขตพื้นท่ี 

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

2 จัดกิจกรรมส่งเสรมิบทบาท
สตรีงานเทศกาลดอกคำใต้งาม 

นำกลุ่มสตรเีข้าร่วมงานเทศกาล
ดอกคำใต้งาม 

20,000 ที่ว่าการ
อำเภอดอก

คำใต ้

สำนักปลดั             

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก  
และเยาวชนในเขตพื้นท่ี 

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

4 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
และประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แก่ผู้พิการและประชาชน  

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

5 พัฒนาคุณภาพเด็ก (วัยใสใส่ใจ
ทำด ี: TEEN TO BE GOOD) 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แกเ่ด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที ่

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๔๒ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
  3.4 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 พัฒนาศักยภาพการจดัทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการจดัทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

15,000 12 หมู่บ้าน สำนักปลดั             

7 พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุตำบล
บ้านถ้ำ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผูสู้งอาย ุ
ในเขตพื้นท่ี 

20,000 ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 
 

สำนักปลดั             

8 อบรมเด็กและเยาวชนตำบลบ้าน
ถ้ำป้องกันยาเสพติด 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก  
และเยาวชนในเขตพื้นท่ี 

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

รวม 8 155,000               
รวมท้ังหมด 23 765,000               

 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๔๓ - 
 

แบบ ผด.02 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบหลอดไฟฟ้าที่ชำรุดและ
ไม่ได้มาตรฐานเพื่อทำการเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าทีไ่ด้มาตรฐานและ
ประหยดัไฟแทนของเดิม 

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

รวม 1 20,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๔๔ - 
 

แบบ ผด.02 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ในเขตพื้นท่ี 

15,000 ประชาชนใน
เขตพื้นท่ี

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

จำนวน 12 

หมู่บ้าน 

สำนักปลดั             

รวม 1 15,000               

 
  



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๔๕ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 การบริหารจัดการขยะในชุมชน จัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน 

50,000 เขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

รวม 1 50,000               

 
  



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๔๖ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 บริหารจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จัดฝึกอบรมและรณรงค์ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

20,000 เขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำรสิมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

จัดกิจกรรมอบรมและ
ดำเนินการจัดเก็บข้อมลูใน 
เขตพื้นท่ี 

5,000 เขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

3 อบรมให้ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5,000 เขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

รวม 3 30,000               

รวมท้ังหมด 6 115,000               

 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๔๗ - 
 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล จัดกิจกรรมทางศาสนาหรือปลูก
ต้นไม้ในเขตพื้นท่ี 

10,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

2 จัดเก็บข้อมลูจราจรทาง
คอมพิวเตอร ์

เช่าระบบเก็บข้อมลูจราจรทาง
คอมพิวเตอร ์

75,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

3 ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยการเมืองการ
เลือกตั้ง 

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยการเมืองการ
เลือกตั้งให้แก่ประชาชนท่ัวไป 

5,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

4 ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
เลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

5 ฝึกอบรมทบทวนความรู้งาน
ทะเบียนราษฎร 

จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้งาน
ทะเบียนราษฎรให้แกฝ่่าย
ปกครอง  

10,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

 
 

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๔๘ - 
 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ฝึกอบรมเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการและป้องกันการทุจรติ
คอรัปช่ัน 

จัดฝึกอบรมเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการและป้องกันการทุจรติ
คอรัปช่ัน 

10,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

7 ฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นแก่ประชาชน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นแก่ประชาชน 

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

8 ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ 

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชนท่ัวไป 

5,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

9 อบรมพัฒนาศักยภาพบริหาร
กิจการสภาเทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ 

จัดฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาล
และเลขานุการและเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง  

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

10 อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สังกัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ 

150,000 สำนักงานฯ
และศึกษาดู

งานนอกพ้ืนท่ี 

สำนักปลดั             

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๔๙ - 
 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนศรีชุม ตามโครงการ
สนับสนุนงบประมาณศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนศรีชุม ตามโครงการ
สนับสนุนงบประมาณศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

16,000 องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลดอน 

ศรีชุม 

สำนักปลดั             

12 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ 

ดำเนินการเพิ่มเติม ทบทวน 

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา รายงาน
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาและจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 

20,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

สำนักปลดั             

13 ประชาสมัพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและค่าธรรมเนยีม
ต่างๆ 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เกี่ยวกับภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

20,000 ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

กองคลัง             

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๕๐ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 
 

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการจดัซื้อ 
จัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจา้ง 

ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

จัดฝึกอบรมให้แกค่ณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ 

30,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

กองคลัง             

15 พัฒนาประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการจัดทำหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน (ต่อเนื่อง) 

จัดทำหรือปรบัปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(ต่อเนื่อง) 

200,000 สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 

กองคลัง             

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๕๑ - 
 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 เพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึก
บัญชีตามมาตรฐานบญัชีภาครัฐ
และนโยบายบัญชีภาครัฐ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลของเทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ 

จัดฝึกอบรมให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลของเทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ 

20,000 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

กองคลัง             

17 ออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่
ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

ออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่
ในเขตพื้นท่ี 

10,000 12 หมู่บ้าน 
ในเขตพื้นท่ี 

กองคลัง             

รวม 17 626,000               

รวมท้ังหมด 17 626,000               

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

- ๕๒ - 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 

 
๑.  ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
      ๑.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ            

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 เกาอี้ทำงานพนักพิงสูง 

ขาเหล็ก 
- เปนคาจัดซื้อเกาอี้ทำงานพนักพิงสูง ขา
เหล็ก จำนวน 5  ตัว สำหรับเจาหนาที่
สังกัดกองคลัง 
- โดยมีคณุลักษณะและราคาจากการสืบ
หาจากทองตลาดเนื่องจากไมปรากฎตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ กองมาตร 

ฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ   

19,๐00   สำนัก
ปลัดเทศบาล
ตำบลบานถ้ำ 

กองคลัง             

๒ ตูเก็บเอกสารเหล็ก บาน
เลื่อนกระจก 

- เปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็ก แบบ
บานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู สำหรับใช
เก็บเอกสารงานการเงินและบัญชี งาน
การพัสดุและทรัพยสิน และงานจัดเก็บ
รายไดของกองคลัง   
- โดยมีคณุลักษณะและราคาจากการสืบ
หาจากทองตลาดเนื่องจากไมปรากฎตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ กองมาตร 

ฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ   

28,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล
ตำบลบานถ้ำ 

กองคลัง             

รวม 2 47,000               



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

- ๕๓ - 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 

๑.  ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
      ๑.2 แผนงานการศกึษา 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ            

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 เกาอี้สำนักงาน  
ขาเหล็กตัว C 

- เปนคาจัดซื้อเกาอี้สำนักงาน ขาเหล็ก 
ตัว C  จำนวน 1  ตัว สำหรับผูชวยเจา
พนักงานการเงินและบญัช ีสังกัดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบานถ้ำ    
- โดยมีคณุลักษณะและราคาจากการสืบ
หาจากทองตลาดเนื่องจากไมปรากฎตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ กองมาตร 

ฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ   

2,800   โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บานถ้ำ    

กอง
การศึกษา 

            

๒ เกาอี้สำนักงาน  
พนักพิงสูง 

- เปนคาจัดซื้อเกาอี้สำนักงาน พนกัพิงสูง 

จำนวน 1 ตัว สำหรับผูอำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบานถ้ำ      
- โดยมีคณุลักษณะและราคาจากการสืบ
หาจากทองตลาดเนื่องจากไมปรากฎตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ กองมาตร 

ฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ   

4,500 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
บานถ้ำ    

กอง
การศึกษา 

            

รวม 2 7,300               

 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

- ๕๔ - 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 

2.  ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
      2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ            

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ถังอัดอากาศ - เปนคาจัดซื้อถังอัดอากาศจำนวน 1 ถัง 

สำหรับใชในงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- โดยมีคณุลักษณะและราคาจากการสืบ
หาจากทองตลาดเนื่องจากไมปรากฎตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ กองมาตร 

ฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ   

60,๐00   ตำบลบานถ้ำ สำนักปลดั             

รวม 1 60,000               

 

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

- ๕๕ - 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 

3.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
      3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ            

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุกสำหรับงาน
ประมวลผล 

- เปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
สำหรับใหบริการประชาชนของงาน
ทะเบียนราษฎร ฝายอำนวยการและ 
.งานบริการขอมลูขาวสารและ
สารสนเทศ ฝายปกครอง   
- โดยมีคณุลักษณะตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดจิทิัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

44,๐00   สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บานถ้ำ 

สำนักปลดั             

2 เครื่องพิมพสมดุ 
ทะเบียนบาน 

- เปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพสมุดทะเบียน
บาน (PASSBOOK PRINTER)
จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใหบริการ
ประชาชนของงานทะเบียนราษฎร  
- โดยมีคณุลักษณะตามท่ีสำนักทะเบียน
กลางกำหนดไว 

50,200               

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

- ๕๖ - 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 

3.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
      3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ            

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 อุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2 SWITCH) 
ขนาด 24 ชอง แบบที ่2 

- เปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสญัญาณ 

(L2 SWITCH) ขนาด 24 ชอง แบบที ่2 

จำนวน 1 เครื่องสำหรับงานบริการขอมูล
ขาวสารและสารสนเทศ ฝายปกครอง   
- โดยมีคณุลักษณะตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจทิัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
 

18,๐00   สำนักงาน
เทศบาลตำบล

บานถ้ำ 

สำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

- ๕๗ - 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 

 
3.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
      3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ            

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 อุปกรณกระจาย
สัญญาณไรสาย (ACCESS 

POINT) แบบที ่1 

- เปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสญัญาณ 
ไรสาย (ACCESS POINT) แบบที ่1 

จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือรองรับการทำงาน
ผานระบบสารสนเทศทางเวบไซตตางๆ 

ของสวนราชการภายในเทศบาล  
- โดยมีคณุลักษณะตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจทิัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

27,000               

รวม 4 139,200               

 

 

 

 

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

จำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการจัดทำเปนโครงการพัฒนาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

- ๕๘ - 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 

3.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
      3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของครุภัณฑ            

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สำหรับงาน
สำนักงาน 

- เปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

เพ่ือใชสำหรับงานราชการในหนาที่ของ
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
- โดยมีคณุลักษณะตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจทิัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

16,000               

รวม 1 16,000               

 

 
 
** หมายเหตุ แบบ ผด.02/1 ไมนำมารวมในแบบ  ผด. 01** 



สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินหรือกรณีท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพนัไวหรือไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนส้ินปงบประมาณ

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน/งาน จํานวนโครงการที่ดําเนนิการ คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

     1.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

            1.1.1  งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 0 0.00 -                              0.00 สํานักปลัด

     1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

            1.2.1  งานไฟฟาถนน 0 0.00 -                              0.00 กองชาง

     1.3  แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน

            1.3.1  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 0 0.00 -                              0.00 สํานักปลัด

     1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

            1.4.1  งานกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐาน 16 14.41 3,289,600 100.00 กองชาง

     1.5  แผนงานการเกษตร

            1.5.1  งานสงเสริมการเกษตร 0 0.00 -                              0.00 สํานักปลัด

     1.6  แผนงานการพาณิขย

            1.6.1  งานตลาดสด 0 0.00 -                              0.00 กองสาธรณสุขฯ

            1.6.2  งานโรงฆาสัตว 0 0.00 -                              0.00 กองสาธรณสุขฯ

รวม 16 100 3,289,600                  100.00

สรุปโครงการพฒันาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว

- 59 -



สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินหรือกรณีท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพนัไวหรือไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนส้ินปงบประมาณ

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน/งาน จํานวนโครงการที่ดําเนนิการ คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

     2.1  แผนงานการศึกษา

            2.1.1  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศกึษา 0 0.00 -                              0.00 กองการศกึษา

            2.1.2  งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0.00 -                              0.00 กองการศกึษา

            2.1.3  งานระดับมัธยมศึกษา 0 0.00 -                              0.00 กองการศกึษา

      2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

             2.2.1  งานกีฬาและนันทนาการ 0 0.00 -                              0.00 กองการศกึษา

             2.2.2  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 0 0.00 -                              0.00 กองการศกึษา

รวม 0 0 -                             0.00

สรุปโครงการพฒันาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา วัฒนธรรมทองถิ่น และนันทนาการ

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

- 60 -



สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินหรือกรณีท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพนัไวหรือไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนส้ินปงบประมาณ

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน/งาน จํานวนโครงการที่ดําเนนิการ คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

     3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

            3.1.1  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0.00 -                              0.00 สํานักปลัด

            3.1.2  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0.00 -                              0.00 สํานักปลัด

     3.2  แผนงานสาธารณสุข

            3.2.1  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0.00 -                              0.00 กองสาธารณสุขฯ

     3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

            3.3.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0 0.00 -                              0.00 สํานักปลัด

     3.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

               3.4.1  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 0 0.00 -                              0.00 สํานักปลัด

รวม 0 0 -                             0.00

สรุปโครงการพฒันาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
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สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินหรือกรณีท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพนัไวหรือไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนส้ินปงบประมาณ

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน/งาน จํานวนโครงการที่ดําเนนิการ คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

     4.1  แผนงานการเกษตร

            4.1.1  งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0.00 -                              0.00 สํานักปลัด

     4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

            4.2.1  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0.00 -                              0.00 สํานักปลัด

     4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

            4.3.1  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0.00 -                              0.00 กองสาธารณสุขฯ

     4.4  แผนงานการเกษตร

            4.4.1  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0.00 -                              0.00 กองสาธารณสุขฯ

รวม 0 0.00 -                             0.00

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

สรุปโครงการพฒันาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินหรือกรณีท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพนัไวหรือไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนส้ินปงบประมาณ
แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร/แผนงาน/งาน จํานวนโครงการที่ดําเนนิการ คิดเปนรอยละของ

โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

            5.1.1  งานบริหารท่ัวไป 0 0.00 -                              0.00 สํานักปลัด

            5.1.2  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0.00 -                              0.00 สํานักปลัด

            5.1.3  งานบริหารงานคลงั 0 0.00 -                              0.00 กองคลัง

รวม 0 0.00 -                             0.00

รวมทั้งสิ้น 16 100 3,289,600                  100.00

สรุปโครงการพฒันาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันไว 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๖๔ - 
 

แบบ ผด. 02 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 

      1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ทางสาธารณประโยชนเขต
เทศบาลฯ (สายขางโกดังโก
เฮงการเกษตร) พ้ืนที่หมู 11 

ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 328 เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคดิเปนปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา 98  ลบม. 

76,100 สายขางโกดังโกเฮง
การเกษตร พ้ืนที่ 

หมู 11 

กองชาง             

2 ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ทางสาธารณประโยชนเขต
เทศบาลฯ (สายจำตาเหิน)
พ้ืนที่หมู 5 

ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 375 เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคดิเปน
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 

112.50   ลบม. 

87,500 สายจำตาเหิน 
พ้ืนที่หมู 5 

กองชาง             

3 ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ทางสาธารณประโยชนเขต
เทศบาลฯ (สายตรงขามปม
น้ำมัน ปตท.ฟูแสง) พ้ืนที ่
หมู 6 

ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
กวาง 3.00 เมตร ยาว 116 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือคิดเปนปริมาณหินคลุก 
ไมนอยกวา 50 ลบม. 
 

38,700 สายตรงขามปม
น้ำมัน ปตท.ฟูแสง

พ้ืนที่หมู 6 

กองชาง             



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันไว 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๖๕ - 
 

แบบ ผด. 02 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 

      1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ทางสาธารณประโยชนเขต
เทศบาลฯ (สายทุงชางตาย) 
พ้ืนที่หมู 12 

ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 315 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร หรือคดิเปนปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา 94.50  ลบม. 

73,500 สายทุงชาง
ตาย พ้ืนที ่
หมู 12  

กองชาง             

5 ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ทางสาธารณประโยชนเขต
เทศบาลฯ (สายทุงตนตาล) 
พ้ืนที่หมู 12 

ซ อมแซมถนนโดยใช ห ินคลุก
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร 

ยาว  379  เมตร    หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปนปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา 113.50  

ลบม. 

88,000 สายทุงตนตาล
หมูที ่12 

กองชาง       
 

      

6 ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ทางสาธารณประโยชนเขต
เทศบาลฯ (สายนายปรีชา 

บุญเทียน) พ้ืนที่หมู 6 

ซ อมแซมถนนโดยใช ห ินคลุก
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร 

ยาว  260  เมตร   หนาเฉลี่ ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปนปริมาณ
หินคล ุกไม น อยกว า  73.50 

ลบม. 

57,000 สายนายปรีชา 

บุญเทียน 

พ้ืนที่หมู 6 

กองชาง             



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันไว 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๖๖ - 
 

แบบ ผด. 02 

 

   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 

      1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ทางสาธารณประโยชนเขต
เทศบาลฯ (สายปาหนาม
เฮี้ยง 1) พ้ืนที่หมู 11 

ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 1,285 เมตร  หนาเฉลีย่ 

0.10 เมตร หรือคดิเปนปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา 385.50 

ลบม. 

300,000 สายปาหนาม
เฮี้ยง 1 พ้ืนที่
หมู 11  

กองชาง             

8 ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ทางสาธารณประโยชนเขต
เทศบาลฯ (สายเสาสง
สัญญาณโทรศัพททร)ู พ้ืนที่
หมู 10 

ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก 
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 336เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร หรือคิดเปนปริมาณหิน
คลุกไมนอยกวา 101  ลบม. 

78,500 สายเสาสง
สัญญาณ

โทรศัพททรู
พ้ืนที่หมู 10 

กองชาง       
 

      

9 ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก
ทางสาธารณประโยชนเขต
เทศบาลฯ (สายหวยเสด็จ) 
พ้ืนที่หมู 11 

ซ อมแซมถนนโดยใช ห ินคลุก
ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร 

ยาว  472  เมตร   หนาเฉลี่ ย 

0.10 เมตร หรือคิดเปนปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา 141.50 

ลบม. 

112,800 สายหวยเสด็จ
หมูที ่11 

กองชาง             



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันไว 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๖๗ - 
 

แบบ ผด. 02 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 

      1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 กอสรางพนังปองกันตลิ่ง (ลำ
หวยโทกซาง) พ้ืนที่หมู 5 

กอสรางพนังปองกันตลิ่ง  
ปริมาณงาน ยาว 25 เมตร  
สูง 4 เมตร 

186,000 ลำหวย 
โทกซาง พ้ืนที่

หมู 5 

กองชาง             

11 กอสรางรางระบายน้ำ (สาย
บานนางนอย เทียมทองถึง
บานนายอาย ธรรมโชติ) 
พ้ืนที่หมู 12 

กอสรางรางระบายน้ำ  
ปริมาณงาน ขนาดความกวาง
ภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 

ม. ยาว 109 ม. 

276,000 สายบานนาง
นอย เทียม
ทองถึงบาน

นายอาย ธรรม
โชติ พ้ืนที่ 
หมู 12 

กองชาง             

รวม 11 1,374,100               

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนส้ินปงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๖๘ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 

      1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ตอเติมอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  
(ตอเติมหองคลัง) 

ตอเติมอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลบานถ้ำ  
(ตอเติมหองคลัง) ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลบานถ้ำ 

279,000 สำนักงานเทศบาล
ตำบลบานถ้ำ  

กองชาง             

2 กอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
แบบมีฝาปด (จากบานนาง
ราตร ีเขียวงาม ถึงลำเหมือง)
พ้ืนที่หมู 8 

กอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
แบบมีฝาปด  
ปริมาณงาน ขนาดกวาง 0.40 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาว 113 เมตร 

286,000 จากบานนางราตร ี

เขียวงามถึงลำ
เหมือง พ้ืนที่หมู 8 

กองชาง             

3 วางทอคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

(คสล.) พรอมบอพักอิฐมอญ 
แบบมีฝาปด (จากบานนาย
เปง หวานเสยีง ถึงลำเหมือง
กลาง ) พื้นที่หมู 12 

วางทอคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

(คสล.) พรอมบอพักอิฐมอญ
ปริมาณงาน ทอขนาด 0.40 

เมตร พรอมบอพักกออิฐมอญ 

แบบมีฝาปด ยาว 50 เมตร 
 

117,000 จากบาน 
นายเปง หวานเสียง 

ถึงลำเหมืองกลาง 

หมู 12 

กองชาง             

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีไดกอหนี้ผูกพันไวแลวกอนส้ินปงบประมาณ 
 

จำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบานถ้ำ  อำเภอดอกคำใต  จังหวัดพะเยา 

************************** 

- ๖๙ - 
 

แบบ ผด.02 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 

      1.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 กอสรางฝายกักเก็บน้ำ คสล. 
ขนาดสันฝาย กวาง 4.00 

เมตร ยาว 10.00 เมตร  
สูง 2.40 เมตร ลำเหมือง
สายหวยถ้ำ หมู 4 

กอสรางรางระบายน้ำ คสล. 
ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 10.00 เมตร สูง 2.40 เมตร 

ลำเหมืองสายหวยถ้ำ หมู 4 

283,500 ลำเหมืองสาย
หวยถ้ำ หมู 4

  

กองชาง             

5 กอสรางฝายกักเก็บน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กลำ
เหมืองสายหวยถ้ำ (จุดที ่1) 
หมูที ่12 ตำบลบานถ้ำ 

ขนาดสันฝายสูง 2 เมตร 

ผนังขางสูง 3.50 เมตร 

กวาง 20 เมตร แบบ มข. 
2527  

กอสรางฝายกักเก็บน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน ขนาดสันฝายสูง 2 

เมตร  ผนังข างส ูง 3.50 เมตร 

กวาง 20 เมตร แบบ มข. 2527 

950,000 เหมืองสาย
หวยถ้ำ  
(จุดที ่1)  
หมูที ่12 

กองชาง       
 

      

รวม 5 1,915,500               

    
 



 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 




