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คำกล่าวนำ 
  แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ 
ของเทศบาลตำบลน้ำโสมในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี   กล่าวคือ
เทศบาลตำบลนำโสมได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งท่ี เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลน้ำโสมที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอ่ืน ที่เข้ามาดำเนินการใน
พื้นที่ของเทศบาลตำบลน้ำโสม   มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของ
แต่ละปีงบประมาณ   

  ในการนี้ เทศบาลตำบลน้ำโสม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ส่วนราชการทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานวางแผน  ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
  เทศบาลตำบลน้ำโสม จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุขของประชาชนใน
ท้องถิ่นตำบลน้ำโสมต่อไป  
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คำนำ 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ของเทศบาลตำบลน้ำโสมจัดทำขึ้นตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลน้ำโสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลน้ำโสม ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ 2565 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคลอ้ง 
กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  เทศบาลตำบลน้ำโสมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมา ะสมและ มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ของผู้บริหารด้วย  
 

     เทศบาลตำบลน้ำโสม 
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ส่วนที่  1  บทนำ 
1.1  บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ .ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลตำบลน้ำโสมได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5)  และ
เชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือ
กระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560  เทศบาลตำบลน้ำโสมโดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโสมและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโสมจึงได้จัดทำแผน
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖5 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการ
พัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ของเทศบาล
ตำบลน้ำโสมขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับ
หน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การ
ติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโสมมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดำเนินงาน 
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 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงาน
ครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื ่นๆ ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  ได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู ้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว    สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลน้ำโสม ซึ่งจะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลตำบลน้ำโสมและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบล 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบล   จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลน้ำโสมและ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลน้ำ
โสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
เค้าโครง แผนการดำ เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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  ส่วนที่ 1   บทนำ  ประกอบด้วย           
   1) บทนำ          
   2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน      
   3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน       
   4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน       
 ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย       
   1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                        
    2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)                
   3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น(ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เมื่อนายกเทศตำบลน้ำโสมให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลน้ำโสม 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี ้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.  
  2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น  (ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที ่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับ
ที ่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที ่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดอืน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลน้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศาสตร์1ด้านการ
คมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพืน้ฐาน 
   1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
   1.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 
 
 

28 
 

8 
 

 
 
 
 
 

31.46 
 

8.98 

 
 
 
 
 

3,895,600 
 

2,939,500 
 

 
 
 
 
 

28.45 
 

21.47 

 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 

รวม 36 40.44 6,835,100 49.93  
2.ยุทธศาสตร์3การพัฒนา
ด้านสังคม 
   2.1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
   2.2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
   2.3 แผนงานการศกึษา 
   2.4 แผนงานสาธารณสขุ 
   2.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
   2.7 แผนงานวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 
   2.8แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

7 
 

9 
 

15 
9 
8 
 

4 
 

1 
 

 
 

7.86 
 

10.11 
 

16.85 
10.11 
8.98 

 
4.49 

 
1.12 

 
 

190,000 
 

367,500 
 

4,921,430 
405,000 
580,000 

 
340,000 

 
50,000 

 
 

1.38 
 

2.68 
 

35.95 
2.95 
4.23 

 
2.48 

 
0.36 

 
 

สำนักปลัด,กองวิชาการฯ 
 

สำนักปลัด 
 

กองการศกึษา 
กองสาธารณสขุฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 
กองการศกึษา 

 
กองช่าง 

รวม 53 59.55 6,853,930 50.06  
รวมทั้งสิ้น 89 100 13,689,030 100  

 
 
 
 
  

แบบ ผ.01 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการต่อ
เติมศาลาพัก
ญาติ บ้าน
น้ำปด หมู่3 
ต.น้ำโสม  
อ.น้ำโสม  
จ.อุดรธาน ี

เพื ่อจ่ายเป็นค่า
ตอเติมศาลาพัก
ญ า ต ิ  ก ว ้ า ง 
4.50เมตร ยาว 
16 เมตร ตาม
แ บ บ แ ป ล น
เทศบาลตำบล
น้ำโสม 

102,000 หมู่3 กองช่าง             

2 โครงการต่อ
เต ิมหลังคา
กันสาดหน้า
ห้องป้องกัน
ฯ เทศบาล
ตำบลน้ำโสม 
ต.น้ำโสม  
อ.น้ำโสม 
จ.อุดรธาน ี
 

เพื ่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างต่อเติม
หลังคากันสาด
หน้าห้องป้องกัน
ฯ  พื้นที่หลังคา
ไ ม ่ น ้ อ ย ก ว่ า
19.20 ตร.ม.   
ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม 

19,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองช่าง             

3 โครงการต่อ
เติมหลังคา
ตลาดสด
เทศบาล
ตำบลน้ำโสม 
บ้านโพน 
หมู่ 4 ต.น้ำ
โสม อ.น้ำ
โสม จ.
อุดรธาน ี

เพื ่อจ่ายเป็นค่า

ต ่อเต ิมหล ังคา

ต ล า ด ส ด

เทศบาลตำบล

น ้ ำ โสม  กว ้ า ง 

2 .5 เมตร  ยาว 

16 เมตร ตาม

แ บ บ แ ป ล น

เทศบาลตำบล

น้ำโสม 

54,000 หมู่4 กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



12 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการต่อ

เติมหลังคา

ห้องแถว

เทศบาลบ้าน

โพน หมู่4 ต.

น้ำโสม อ.น้ำ

โสม จ.

อุดรธาน ี

 

เพ ื ่อจ ่ายเป็น
ค ่ า ต ่ อ เ ติ ม
หล ั ง ค าห ้ อ ง
แถวเทศบาล 
กว้าง3.5เมตร 
ยาว14 เมตร 
ต า ม แ บ บ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

59,000 หมู่4 กองช่าง             

5 โครงการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ 
บ้านน้ำทรง 
หมู่6 ต.ศรี
สำราญ อ.น้ำ
โสม จ.
อุดรธาน ี
 

เพ ื ่อจ ่ายเป็น
ค ่ า ป ร ั บปรุ ง
และซ่อมแซม
ศ า ล า
เอนกประสงค์ 
ข น า ด ศ า ล า
กว้าง 7เมตร 
ยาว 22 เมตร 
ต า ม แ บ บ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

192,000 หมู่6 กองช่าง             

6 โครงการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ 
บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่
13 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม  
จ.อุดรธาน ี
 

เพ ื ่อจ ่ายเป็น
ค ่ า ป ร ั บปรุ ง
ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์ 
กว ้ าง7เมตร 
ยาว 22 เมตร 
ต า ม แ บ บ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

198,000 หมู่13 กองช่าง             

 

  

แบบ ผด.02 



13 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม
หลังคาห้อง
กองช่าง 
เทศบาลตำบล
น้ำโสม อ.น้ำ
โสม จ.
อุดรธาน ี  

เพ ื ่อจ ่ายเป็น
ค ่ าปร ั บปรุ ง
ซ ่ อ ม แ ซ ม
หล ั งคาอะลู
ซ ิ ง ค ์ ข น า ด 
0 . 3 0  ม ม . 
ต า ม แ บ บ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 
 

250,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองช่าง             

8 โครงการ
ปรับปรุงศาลา
พักญาติบ้าน
โนนสวรรค์ 
หมู่6 ต.นำ้
โสม อ.น้ำโสม 
จ.อุดรธาน ี

เพ ื ่อจ ่ายเป็น
ค ่ าปร ั บปรุ ง
ศาลาพักญาติ 
กว้าง4.5เมตร 
ยาว14เมตร
ต า ม แ บ บ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

38,000 หมู่6 กองช่าง             

9 โครงการเสรมิ
พื้นคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
(คสล.)ศาลา
เอนกประสงค์
บ้านน้ำปด หมู่
3 ต.น้ำโสม อ.
น้ำโสม จ.
อุดรธาน ี

เ ส ร ิ ม พื้ น
คอนกรีตเสริม
เหล ็ก(คสล. )
ศ า ล า
เอนกประสงค์
กว ้ าง7เมตร 
ย า ว 4 เ ม ต ร
ห น า 0 . 1 0
เ ม ต ร พ ื ้ น ที่  
คสล.ไม ่น ้อย
กว่า28 ตร.ม. 
ต า ม แ บ บ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

9,000 หมู่3 กองช่าง             

 

 

  

แบบ ผด.02 



14 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)
บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู9่ 
ต.น้ำโสม อ.
น้ำโสม จ.
อุดรธาน ี

ก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล ็ก(คสล. )
กว ้ าง3เมตร 
ยาว134เมตร
ห น า 0 . 1 5
เ ม ต ร พ ื ้ น ที่  
คสล.ไม ่น ้อย
กว่า402 ตร.
ม . พ ร ้ อ ม ดิ น
ไหล ่ทางตาม
แ บ บ แ ป ล น
เทศบาลตำบล
น้ำโสม 

246,000 หมู่9 กองช่าง             

11 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)
บ้านโพน หมู่4 
ต.น้ำโสม อ.
น้ำโสม จ.
อุดรธาน ี

ก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล ็ก(คสล. )
กว ้ าง3เมตร 
ยาว35เมตร 
ห น า 0 . 1 5
เ ม ต ร พ ื ้ น ที่  
คสล.ไม ่น ้อย
กว่า  105 ตร.
ม . พ ร ้ อ ม ดิ น
ไหล ่ทางตาม
แ บ บ แ ป ล น
เทศบาลตำบล
น้ำโสมพร้อม
ป้ายโครงการ
จำนวน1ป้าย 

57,000 หมู่4 กองช่าง             

 

  

แบบ ผด.02 



15 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)
บ้านโพน หมู่4 
ต.น้ำโสม อ.
น้ำโสม จ.
อุดรธาน ี

ก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล ็ก(คสล. )
กว ้ าง3เมตร 
ยาว53เมตร 
ห น า 0 . 1 5
เ ม ต ร พ ื ้ น ที่  
คสล.ไม ่น ้อย
กว่า  159 ตร.
ม . พ ร ้ อ ม ดิ น
ไหล ่ทางตาม
แ บ บ แ ป ล น
เทศบาลตำบล
น้ำโสมพร้อม
ป้ายโครงการ
จำนวน1ป้าย 

87,000 หมู่4 กองช่าง 
      

      

13 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)
บ้านม่วง หมู่2 
ต.น้ำโสม อ.
น้ำโสม จ.
อุดรธาน ี

ก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล ็ก(คสล. )
กว ้ าง3เมตร 
ยาว300เมตร 
ห น า 0 . 1 5
เ ม ต ร พ ื ้ น ที่  
คสล.ไม ่น ้อย
กว่า  900 ตร.
ม . พ ร ้ อ ม ดิ น
ไหล ่ทางตาม
แ บ บ แ ป ล น
เทศบาลตำบล
น้ำโสมพร้อม
ป้ายโครงการ
จำนวน1ป้าย 

494,000 หมู่2 กองช่าง 
      

      

 
  

แบบ ผด.02 



16 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)
บ้านโคกน้อย 
หมู่8 ต.นำ้
โสม อ.น้ำโสม 
จ.อุดรธาน ี

ก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล ็ก(คสล. )
กว ้ าง4เมตร 
ยาว222เมตร 
ห น า 0 . 1 5
เ ม ต ร พ ื ้ น ที่  
คสล.ไม ่น ้อย
กว่า  888 ตร.
ม . พ ร ้ อ ม ดิ น
ไหล ่ทางตาม
แ บ บ แ ป ล น
เทศบาลตำบล
น้ำโสมพร้อม
ป้ายโครงการ
จำนวน1ป้าย 

493,000 หมู่8 กองช่าง             

15 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)
บ้านโนน
สวรรค์ หมู่6 
ต.น้ำโสม อ.
น้ำโสม จ.
อุดรธาน ี

ก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล ็ก(คสล. )
กว ้ าง3เมตร 
ยาว70เมตร 
ห น า 0 . 1 5
เ ม ต ร พ ื ้ น ที่  
คสล.ไม ่น ้อย
กว่า  210 ตร.
ม . พ ร ้ อ ม ดิ น
ไหล ่ทางตาม
แ บ บ แ ป ล น
เทศบาลตำบล
น้ำโสมพร้อม
ป้ายโครงการ
จำนวน1ป้าย 

115,000 หมู่6 กองช่าง             

 
  

แบบ ผด.02 



17 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก คสล.
บ้านน้ำปดหมู่
3 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม  
จ.อุดรธาน ี

ก่อสร ้างลาน
คอนกรีตเสริม
เ หล ็ ก  คสล .
ขน า ด พ ื ้ น ที่
ร วม ไ ม ่ น ้ อ ย
กว่า746ตร.ม.
ห น า 0 . 1 0
เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

269,000 หมู่3 กองช่าง             

17 โครงการ
ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก คสล.
บ้านโพน หมู่4 
ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม  
จ.อุดรธาน ี

ก่อสร ้างลาน
คอนกรีตเสริม
เ หล ็ ก  คสล .
ขน า ด พ ื ้ น ที่
ร วม ไ ม ่ น ้ อ ย
กว่า120ตร.ม.
ห น า 0 . 1 0
เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

43,000 หมู่4 กองช่าง             

18 โครงการ
ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก คสล.
บ้านโพน หมู่4 
ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม  
จ.อุดรธาน ี

ก่อสร ้างลาน
คอนกรีตเสริม
เ หล ็ ก  คสล .
ขน า ด พ ื ้ น ที่
ร วม ไ ม ่ น ้ อ ย
กว่า83 ตร.ม.
ห น า 0 . 1 0
เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

51,000 หมู่4 กองช่าง             

 

  

แบบ ผด.02 



18 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก คสล.
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม หมู่8 
ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม  
จ.อุดรธาน ี

ก่อสร ้างลาน
คอนกรีตเสริม
เหล ็ก คสล.ก
ว้าง3.1เมตร 
ยาว25เมตร
ห น า 0 . 1 0
เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

27,000 หมู่8 กองช่าง             

20 โครงการ
ก่อสร้างศาลา
พักญาติ บ้าน
โนนสวรรค์ 
หมู่6 ต.นำ้
โสม อ.น้ำโสม 
จ.อุดรธาน ี

ก่อสร้างศาลา
พักญาติกว้าง
4 เ มต ร  ย า ว
12เมตร ตาม
แ บ บ แ ป ล น
เทศบาลตำบล
น้ำโสม 

120,000 หมู่6 กองช่าง             

21 โครงการ
ก่อสร้างหอ
กระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน 
บ้านโนน
สมบูรณ์หมู่9 
ต.น้ำโสม อ.
น้ำโสม จ.
อุดรธาน ี

ก ่ อส ร ้ า งหอ
กระจายข ่าว
ประจำหมู่บ้าน
ขนาดส ู ง10
เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

113,000 หมู่9 กองช่าง             

22 โครงการ
ก่อสร้างห้อง
เก็บของ
สำนักงาน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม หมู่8 
ต.น้ำโสม อ.
น้ำโสม จ.
อุดรธาน ี

ก่อสร ้างห้อง
เ ก ็ บ ข อ ง
ส ำ น ั ก ง า น
เทศบาลตำบล
น้ำโสม กว้าง5
เมตร ยาว 12
เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

275,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองช่าง             

  

แบบ ผด.02 



19 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

23 โครงการ
ก่อสร้าง
ห้องน้ำ4ห้อง
บ้านน้ำทรง 
หมู่6 ต.ศรี
สำราญ อ.น้ำ
โสม จ.
อุดรธาน ี

ก ่ อ ส ร ้ า ง
ห้องน้ำ4ห้อง
กว ้ าง4เมตร
ย า ว 4 เ ม ต ร 
ต า ม แ บ บ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

148,000 หมู่6 กองช่าง             

24 โครงการขยาย
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก
พร้อมใส่ฝา
ตะแกรงเหล็ก
ทุกระยะ10
เมตร บ้านนำ้
ปด หมู่3 ต.
น้ำโสม อ.น้ำ
โสม จ.
อุดรธาน ี

ข ย า ย ถ น น
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมใส่
ฝ า ต ะ แ ก ร ง
เหล็กทุกระยะ
10เมตร ช่วง
ท ี ่ 1 ยาวรวม
80เมตรกว้าง
1 เ ม ต ร ห น า
0 . 1 0 เ ม ต ร
(สองด้าน)ช่วง
ท ี ่ 2 ย า ว 8 8
เมตรกว ้ าง1
เ ม ต ร  ห น า
0 . 1 0 เ ม ต ร
( ด ้ า น เ ด ี ย ว )
ความยาวรวม
168เมตรตาม
แ บ บ แ ป ล น
เทศบาลตำบล
น้ำโสม 

93,000 หมู่3 กองช่าง             

 
  

แบบ ผด.02 



20 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ดิน บ้านโคก
น้อยหมู่8 ต.
น้ำโสม อ.น้ำ
โสม จ.
อุดรธาน ี

ซ่อมแซมถนน
ด ิ น  ก ว ้ า ง6
เ ม ต ร  ย า ว
1 3 0 เ ม ต ร
ห น า เ ฉ ลี่ ย
0 . 6 0 เ ม ต ร
ต า ม แ บ บ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

77,000 หมู่8 กองช่าง             

26 โครงการเสรมิ
ผิวถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)
บ้านน้ำปด หมู่
3 ต.น้ำโสม อ.
น้ำโสม จ.
อุดรธาน ี

ผ ิ ว ถ น น
คอนกรีตเสริม
เหล ็ก(คสล. )
กว ้ าง4เมตร
ยาว29เมตร
ห น า 0 . 1 5
เ ม ต ร พ ื ้ น ที่  
คสล.ไม ่น ้อย
กว่า116ตร.ม.
ต า ม แ บ บ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

66,000 หมู่3 กองช่าง             

27 โครงการเสรมิ
ผิวถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)
บ้านน้ำโสม 
หมู่1 ต.นำ้
โสม อ.น้ำโสม 
จ.อุดรธาน ี

เสร ิมผ ิวถนน
คอนกรีตเสริม
เหล ็ก(คสล. )
กว ้ าง4เมตร
ยาว115เมตร
ห น า 0 . 1 0
เ ม ต ร พ ื ้ น ที่  
คสล.ไม ่น ้อย
กว่า460ตร.ม.
ต า ม แ บ บ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

168,000 หมู่1 กองช่าง             

 
  

แบบ ผด.02 



21 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการขุด
เจาะบ่อ
บาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถัง
สูงบ้านแสง
ทองพัฒนาหมู่
12 ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม จ.
อุดรธาน ี

ข ุ ด เ จ า ะ บ่ อ
บาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถัง
สูงความลึกบ่อ
บาดาลไม่น้อย
กว ่ า42 .50
เมตรพร้อมหอ
ถ ั ง ส ู ง ขนาด
3x3เมตรสูง9
เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

92,000 หมู่12 กองช่าง             

 
  

แบบ ผด.02 



22 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าและ
ติดหม้อ
แปลงไฟฟ้า
ในเขต
เทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคบา้นผือ 
ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
และตดิหม้อ
แปลงไฟฟ้าใน
เขตเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

2,178,000 เขต 
ทต.น้ำ
โสม 

กองช่าง             

2 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ
บ้านโนนภู
ทองหมู่15 
ต.น้ำโสม อ.
น้ำโสม จ.
อุดรธาน ี

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำกว้าง
0.40เมตรยาว
68เมตรลึกจาก
ปากรางไม่น้อย
กว่า0.60เมตร
ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม 

216,000 บ้านโนน
ภูทองหมู่

15 

กองช่าง             

3 โครงการขุด
ลอกราง
ระบายน้ำ
บ้านม่วงหมู่
2ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม 
จ.อุดรธาน ี

ขุดลอกราง
ระบายน้ำความ
ยาวรวม285
เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

17,000 บ้านม่วง
หมู่2 

กองช่าง             

 
  

แบบ ผด.02 



23 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการขุด
ลอกราง
ระบายน้ำ
บ้านม่วงหมู่
2ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม 
จ.อุดรธาน ี

ขุดลอกราง
ระบายน้ำความ
ยาวรวม563
เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

56,000 บ้านม่วง
หมู่2 

กองช่าง             

5 โครงการขุด
ลอกราง
ระบายน้ำ
บ้านม่วงหมู่
2ต.น้ำโสม 
อ.น้ำโสม 
จ.อุดรธาน ี

ขุดลอกราง
ระบายน้ำความ
ยาวรวม45เมตร
ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม 

4,500 บ้านม่วง
หมู่2 

กองช่าง             

6 โครงการขุด
ลอกราง
ระบายน้ำ
บ้านแสง
ทองพัฒนา
หมู่12ต.น้ำ
โสม อ.น้ำ
โสม 
จ.อุดรธาน ี

ขุดลอกราง
ระบายน้ำความ
ยาวรวม1,600
เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

161,000 บ้านแสง
ทอง

พัฒนาหมู่
12 

กองช่าง             

7 โครงการวาง
ท่อระบาย
น้ำบ้านโคก
น้อยหมู่8 ต.
น้ำโสม อ.น้ำ
โสม จ.
อุดรธาน ี

วางท่อระบายน้ำ
ขนาดศูนย์กลาง
0.60เมตรยาว6
เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

19,000 บ้านโคก
น้อยหมู่8 

กองช่าง             

 
  

แบบ ผด.02 



24 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่1 ด้านการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการวาง
ท่อระบาย
น้ำบ้านน้ำ
ทรง หมู่6 
ต.ศรสีำราญ 
อ.น้ำโสม จ.
อุดรธาน ี

วางท่อระบายน้ำ
ขนาดศูนย์กลาง
0.60เมตรยาว
110เมตรตาม
แบบแปลน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม 

288,000 บ้านน้ำ
ทรงหมู่6 

กองช่าง             

 
  

แบบ ผด.02 



25 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานบริหารทั่วไป     
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
ฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การป้องกัน
การทุจริต 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ
ฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การป้องกัน
การทุจริต 

40,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนักปลัด             

2 
 
 
 

โครงการวัน
เทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวัน
เทศบาล 

30,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนักปลัด             

3 โครงการ
ส่งเสริม
ความรู้
เกี่ยวกบั
ประชาธิปไตย 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ
ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบั
ประชาธิปไตย
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

20,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนักปลัด             

4 โครงการ
อุดหนุน 
อบต.ศรี
สำราญ(ศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

เพื่ออุดหนุน
ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนักปลัด             

  

แบบ ผด.02 



26 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานบริหารทั่วไป     
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
อุดหนุนงาน
ประจำปีทุ่ง
ศรีเมือง
อุดรธาน ี

เพื่ออุดหนุนที่
ทำการ
ปกครอง
อำเภอนำ้โสม
ตามโครงการ
อุดหนุนงาน
ประจำปีทุ่งศรี
เมืองอุดรธานี 

20,000 อำเภอนำ้
โสม 

สำนักปลัด             

6 โครงการวัน
ชาวอุดรร่วม
ใจให้กาชาด 

เพื่ออุดหนุน
เหล่ากาชาด
จังหวัด
อุดรธานีตาม
โครงการวัน
ชาวอุดรร่วมใจ
ให้กาชาด 

20,000 เหล่า
กาชาด
จังหวัด
อุดรธาน ี

สำนักปลัด             

7 โครงการ
ปรับปรุงและ
บูรณาการ
การจัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น5ปี 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ
ปรับปรุงและ
บูรณาการการ
จัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น5ปี 

30,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

            

 
  

แบบ ผด.02 



27 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที3่ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน    
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการจัด
กิจกรรมเน่ือง
ในวัน อปพร. 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการ
กิจกรรมเน่ือง
ในวัน อปพร. 

20,000 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

สำนักปลัด             

2 โครงการซ้อม
แผนป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกเตรียม
ความพร้อมใน
การป้องกันภัย
ต่างๆของ
เจ้าหน้าที่
สมาชิก อปพร. 

10,000 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

สำนักปลัด             

3 โครงการ
รณรงค์
ต่อต้านวันยา
เสพติดโลก 

เป็นการ
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านยาเสพ
ติด 

10,000 12
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

4 โครงการ
รณรงค์
ป้องกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

เพื่อเป็นการ
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ได้ทราบและ
ตระหนักถึง
อุบัติเหตุ 

10,000 12 
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

5 โครงการ
ปกป้องและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
บำบัดฟื้นฟู
และส่งเสริม
อาชีพให้แก่ผู้
ติดและผู้เสพ
ยาเสพติด
จำนวน5คน 

32,500 ทต.น้ำ
โสม 

สำนักปลัด             

 

 

แบบ ผด.02 



28 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที3่ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชวีิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน    
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
ฝึกอบรมการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกบั
กฎหมาย
จราจร 

เพื่อฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่
ประชาชน
เกี่ยวกบั
กฎหมาย
จราจร 

15,000 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

สำนักปลัด             

7 โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้
นักเรียน
เกี่ยวกบั
อัคคีภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ฝึกอบรมให้
นักเรียนในเขต
เทศบาลให้มี
ความรู้
เกี่ยวกบั
อัคคีภัย 

10,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนักปลัด             

8 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ของศูนย์ อป
พร.หรือ
เครือข่ายด้าน
การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยที่มี
ผลงานดีเด่น 

250,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนักปลัด             

9 โครงการ
ส่งเสริมให้
ความรู้
เกี่ยวกบัสา
ธารณภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ฝึกอบรมให้
ความรู้กับ
ประชาชน
เกี่ยวกบัสา
ธารณภัย 

10,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนักปลัด             

  

แบบ ผด.02 



29 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานการศึกษา   
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่า
สาธารณูปโ
ภคอาทิเช่น
น้ำประปา
ค่าไฟฟ้าค่า
ไปรษณีย์ 

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้โรงเรียน
จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภค
อาทิเช่น
น้ำประปา ค่า
ไฟฟ้า ไปรษณีย์
ฯลฯ 

100,000 โรงเรียน
เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กองการศึกษา             

2 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา
(เงิน
สนับสนุน
โครงการ
อาหาร
กลางวัน) 

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดแสง
นิมิตรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอุทการาม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดเกาะแก้ว
ชัยมงคลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสวรรค์
และโรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสมเป็น
ค่าอาหาร
กลางวัน 

1,167,500 ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กวัด
แสงนิมิตร

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดอุ
ทการาม

ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กวัด
เกาะแกว้
ชัยมงคล

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน

โนน
สวรรค์
และ

โรงเรียน
เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กองการศึกษา             

 
  

แบบ ผด.02 



30 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานการศึกษา   
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เงินอุดหนุน
สำหรับ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน 

 เพื่ออุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวันสำหรับ
โรงเรียนน้ำโสม
ประชาสรรค์ 
(ถิรธัมโม
อุปถัมภ์) และ
โรงเรียนบ้าน
โนนสมบูรณ์ 
(ร.ร.สพฐ.ใน
โครงการ
พระราชดำริ) 

2,709,00
0 

ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

4 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าจัดการ
เรียนการ
สอนของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กราย
หัว) 

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ใช้จ่าย ในการ
จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่น
พัฒนาเด็กเล็ก
ฯลฯ 

323,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

5 โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย

การบริหาร

สถานศึกษา

(ค่าเบี้ย

ประชุมของ

คณะกรรม  

การสถาน 

ศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้โรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสมเป็นเงิน
20,000บาท
ตั้งจ่ายตาม
หนังสือด่วน
ที่สุดที่ มท
0816.2/ว
2786ลงวันที่8
พ.ค.2562 

20,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

 
  

แบบ ผด.02 



31 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานการศึกษา   
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย

การบริหาร

สถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายใน

การจัด

การศึกษา

สำหรับศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็ก  

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา
สำหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ3 - 
5ปี)ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดแสงนิมิตร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดอุทธกา
รามศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดเกาะ
แก้วชยัมงคล  
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนน
สวรรค์เป็นเงิน 
180,800 
บาท  แยกเป็น- 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนเป็นเงิน
48,000บาท 
ค่าหนังสือเรียน
เป็นเงิน
32,000บาท 
ค่าอุปกรณ์การ
เรียนเป็นเงิน
32,000 บาท 
ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นเงิน
68,800  บาท
ตั้งจ่ายตาม
หนังสือด่วน
ที่สุดที ่ มท  
0816.2/ว
3924ลงวันที่  
8 ก.ค. 64 

180,800 ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

 
  

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานการศึกษา   
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่ากิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน) 

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้โรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม เป็นค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม 

21,810 ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

8 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าเครื่อง 
แบบ
นักเรียน) 

 

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้โรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม เป็นค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนของ
โรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสมเป็นเงิน
16,020 บาท  
แยกเป็นระดับ
อนุบาล เป็นเงิน   
4,500บาท
ระดับ
ประถมศึกษา 
เป็นเงิน  
11,520 

16,020 ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

9 โ ค ร ง ก า ร
ส น ั บ ส นุ น
ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย
การบริหาร
สถานศึกษา
( ค ่ า จั ด
กิจกรรมเด็ก
แห่งชาติ) 

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้โรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ   

50,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

10 โ ค ร ง ก า ร
ส น ั บ ส นุ น
ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าหนังสือ
เรียน) 

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้โรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม ใช้จ่าย
เป็นค่าจัด
หนังสือเรียน
ระดับอนุบาล-

30,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

แบบ ผด.02 
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ประถมศึกษาปี
ที่6 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานการศึกษา   
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา    
(ค่าจัดการ
เรียนการ
สอนรายหวั) 

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้โรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม เป็นค่า
จัดการเรียนการ
สอน เป็นเงิน 
101,800บาท  
แยกเป็น 
1 รายหวัเป็น
เงิน  86,300  
บาทระดับ
อนุบาล เป็นเงิน
25,500 บาท
ระดับ
ประถมศึกษา 
เป็นเงิน  
60,800 บาท
2รายหวั
เพิ่มเติม(Top  
Up)  เป็นเงิน  
15,500 บาท
ระดับ
ประถมศึกษา  
เป็นเงิน
15,500 บาท 

101,800 ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

12 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าใช้จ่าย
ในการ
พัฒนา
ข้าราชการ
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาของ
โรงเรียน

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้โรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสมเพื่อจา่ย
เป็นค่าพัฒนา
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

150,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

แบบ ผด.02 
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สังกัด
เทศบาล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานการศึกษา   
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
ค่าปัจจัย 
พื้นฐาน
สำหรับ
นักเรียน
ยากจน) 

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้โรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม ใช้จ่าย
เป็นค่า
ปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียน
ในโรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสมที่บิดา/
มารดา/
ผู้ปกครองที่มี
รายได้ต่อ
ครัวเรือนไม่เกิน
สี่หมื่นบาทต่อป ี
เป็นเงิน 
20,000  บาท 
แยกเป็นระดับ
ประถมศึกษา 
(ป.1-ป.6)  
อัตราคนละ  
500  บาท/
ภาคเรียน  
(1,000บาท/
คน/ปี) 

20,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

14 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าอินเตอร์ 
เน็ตโรง 
เรียน) 

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้โรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสมใช้จ่าย
เป็นค่าอินเตอร์ 
เน็ตโรงเรียน 
ระบบ 
Asymmetric 
Digital 
Subscriber 
Line : ADS และ
ระบบ Wireless 
Fidelity : WiFi
ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 

16,800 ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  

1.1  แผนงานการศึกษา   
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าอุปกรณ์
การเรียน) 

เพื่อเบิกหักผลัก
ส่งให้โรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม เป็นค่า
อุปกรณ์การ
เรียนของ
โรงเรียน
เทศบาลตำบล
น้ำโสม เป็นเงิน 
14,700  บาท  
แยกเป็นระดับ
อนุบาล เป็นเงิน   
3,000บาท
ระดับ
ประถมศึกษา  
เป็นเงิน 
11,700 บาท 

14,700 ทต.น้ำ
โสม 

กองการศึกษา             

 
  

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานสาธารณสุข  
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการคัด
แยกขยะต้น
ทางและ
ธนาคารขยะ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการคัดแยก
ขยะต้นทางและ
ธนาคารขยะ 

20,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการ
ป้องกันและ
ระงับโรคติด
เช้ือไวรัสโค
โรนา
2019(โค
วิด19) 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกัน
และระงับโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา
2019(โควิด
19) 

20,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 โครงการ
รณรงค์วัน
สิ่งแวดล้อม
โลก 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์
วันสิ่งแวดล้อม
โลก 

20,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 โครงการ
สัตว์ปลอด
โรค คน
ปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจาร
ย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ 
อัครราช
กุมารี กรม
พระศรี
สวางควัฒน
วรขัตติยราช
นาร ี

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณ ิ-
ธานศาสตรา -
จารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟา้จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 
กรมพระศรี
สวางค วัฒนวร
ขัตติยราชนารี
เพื่อดำเนินการ
จัดซื้อวัคคซีน
และอุปกรณ์ใน
การฉีดป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

30,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
สาธารณสุข 

            

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานสาธารณสุข  
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
สำรวจ
ข้อมูล
จำนวนสัตว์
และขึ้น
ทะเบียน
สัตว์ตาม
โครงการ
สัตว์ปลอด
โรค คน
ปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจาร
ย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ 
อัครราช
กุมารี กรม
พระศรี
สวางควัฒน
วรขัตติยราช
นาร ี

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสำรวจ
ข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรม
พระศรี
สวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี

5,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
สาธารณสุข 

            

6 โครงการ
รณรงค์
ป้องกันโรค
เอดส์และ
โรคติดต่อ
ทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

20,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
สาธารณสุข 

            

7 โครงการ
อาหาร
ปลอดภัย 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

30,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
สาธารณสุข 

            

  

แบบ ผด.02 



39 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานสาธารณสุข  
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรม
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุด
าฯสยาม
บรมราช
กุมาร ี

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมาร ี

20,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
สาธารณสุข 

            

9 โครงการ
อุดหนุน
สาธารณสุข
มูลฐาน
ประจำ
หมู่บ้าน
(โครงการ
พระราชดำริ
ด้าน
สาธารณสุข) 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุดหนุนตาม
โครงการ
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข
หมู่บ้านล่ะ
20,000บาท
จำนวน 12
หมู่บ้าน 

240,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
  

แบบ ผด.02 



40 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการจัด
สิ่งอำนวย
ความ
สะดวก
ให้แก่
ประชาชน
ในสังคม 

เพื่อจัดสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกให้ทุกคน
ในสังคมเช่น
ผู้สูงอายุตน
พิการผู้ป่วยและ
หญิงตั้งครรภ์
อาทิเช่นการ
ติดต้ังราวจับ
บริเวณห้องน้ำ 
ทางเดินขึ้น-ลง 
เก้าอี้นั่งโถพิง
หลัง โถสุขภัณฑ์ 
ช่องทางจอดรถ 
ห้องน้ำเส้นทาง
พิเศษ ป้าย
สัญลักษณ์ฯลฯ 

50,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตคน
พิการ
ผู้ด้อยโอกา
ส 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ตรวจสุขภาพคน
พิการการอบรม
สร้างอาชีพสร้าง
รายได้สิทธิและ
สวัสดิการต่างๆ
ที่พึงจะได้รับ
ให้กับคนพิการ 

20,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

  

แบบ ผด.02 



41 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
พัฒนาองค์
ความรู้ใน
การ
ปฏิบัติงาน
ของ
อาสาสมัคร
ผู้นำชุมชน
คณะกรรมก
ารต่างๆ
ภายใต้
หน้าที่ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ฝึกอบรมพัฒนา
องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน
ขิงอาสาสมัคร
ผู้นำชุมชนและ
คณะกรรมการ
ต่างๆภายใต้
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ 

80,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพระยะ
สั้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ฝึกอบรมอาชะ
ระยะสั้นเพื่อ
สร้างรายได้
ให้แก่กลุ่มสตรี
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุคน
พิการประชาชน
ทั่วไปและกลุ่มผู้
ถือบัตร
สวัสดิการแห่ง
รัฐเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่
ประชาชนและ
ทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

50,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการ
ส่งเสริม
ความ
เข้มแข็งของ
บทบาทสตรี 
การยุติ
ความรุนแรง
ในครอบ 
ครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรี
การยุติความ
รุนแรงใน
ครอบครัวและ
การป้องกัน
โรคติดต่อจาก
การมี
เพศสัมพันธ์ 

20,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
  

แบบ ผด.02 



42 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
ขับเคลื่อน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ
อย่างยั่งยืน
(ศูนย์
ผู้สูงอายุ)
การพัฒนา
คุณภาพผู้สง
อายุใน
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดกิจกรรม10
กลยุทธห์ลัก 
“5อ และ 5ก”
เพื่อเป็นกลไก
การมีส่วนร่วม
ในการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม
และศึกษาดูงาน
ให้การศึกษา
พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมสุขภาพ
สร้างเครือข่าย
ผู้สูงอายุยกรดับ
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้ดี
ยิ่งขึ้น 

300,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการ
สนับสนุน
การจัดทำ
แผนชุมชน
การจัด
ประชาคม
แผนชุมชน
การพัฒนา
ผู้นำชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประชุมสัมมนา
พัฒนาผู้นำ
ชุมชนและจัด
ประชาคมแผน
ชุมชน 

30,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

8 โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
ดำเนินงาน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ระดับ
ครัวเรือน 
ระดับชุมชน
และระดับ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดำเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับ
ชุมชนและระดับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

30,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

แบบ ผด.02 



43 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ
ส่งเสริม
ความเป็น
เลิศทางด้าน
กีฬา 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งทีมนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬา
ตางๆระดับ
ตำบล/อำเภอ 
และจังหวัดอาทิ
เช่นชุดกีฬา
อุปกรณ์กีฬาค่า
เบี้ยเล้ียงนักกีฬา 
ค่าพาหนะ
เดินทาง
สนับสนุนการ
เป็นเจ้าภาพ
กีฬาเทศบาล
สัมพันธ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

50,000 12ชุมชน กองการศึกษา             

2 โครงการ
ประเพณี
บุญบั้งไฟ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตาม
โครงการ
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ 

200,000 12ชุมชน กองการศึกษา             

3 โครงการ
ประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ
ประเพณี
สงกรานต์ 

70,000 12ชุมชน กองการศึกษา             

4 โครงการ
ประเพณีแห่
เทียน
พรรษา 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

20,000 12ชุมชน กองการศึกษา             

 
  

แบบ ผด.02 



44 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ 
พรบ.
ควบคุม
อาคาร
เกี่ยวกบัการ
ขออนุญาต
ดัดแปลง 
พรบ.ขุดดิน 
ถมดิน 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ พรบ.
ควบคุมอาคาร
เกี่ยวกบัการขอ
อนุญาต
ดัดแปลง พรบ.
ขุดดินถมดิน 

50,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองช่าง             

 
  

แบบ ผด.02 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
1. ประเภทครุภัณฑ์ 
 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละ 
เอียดของครุภณัฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือ
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสว่น ขนาดที่
กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำ
กว่า 24,000 บีทียู  
จำนวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 32,400 บาท 
ราคาที่กำหนดเป็นราคา
ที่รวมค่าติดต้ังเครื่อง
ปรับ อากาศที่มีความ 
สามารถในการทำความ
เย็นขนาดไม่เกิน 
40,000 ปีที่ย ูต้อง
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 ตอ้งเป็น
เครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสำเร็จรูปงชุด 
ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงาน
เดียวกันมีความหน่วง
เวลาการทำงานของ
คอมเพรสเซอร์ การ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ้ 
3)นอกเหนือจากการ
พิจารณาต้านราคาแล้ว 
เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่ค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกว่าการ
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสว่น 
ประกอบดว้ยอปุกรณ์ 
ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวทอ่
ทองแดงไปกลับหุ้ม

64,800 ทต.น้ำ
โสม 

สำนัก
ปลัด 

            

แบบ ผด.02/1 
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ฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 
เมตรจำนวน2เครื่องๆ
ละ32,400บาท 
 

2 ครุภัณฑ์
โฆษณา
และ
เผยแพร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
เซนเซอร์ CMOS ความ
ละเอียด 24.1 MPซิป
ประมวลผลภาพ DIGIC 
8 Processor กันสั่น 5 
แกนแบบ Digital  IS
เลนส์ mount EF/EF-S
ระบบโฟกัสแบบ Dual 
Pixel CMOS AF (มา
พร้อมกับ Phase 
Detectionบนเซนเซอร์
เลย)ถ่ายภาพตอ่เนื่องได้ 
7fpsถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวได้ที่ 4K 
24p/25pจุดโฟกัส
แบบ AF 45 จุด
 รองรับ Eye 
Detection AF มีระบบ
การจับ และโฟกัสวัตถุ
อัจฉริยะ (Intelligent 
Tracking (iTR) AF)จอ 
touchscreen ขนาด 
3.0″ ความละเอียด 
1.04 ล้านจุดรองรับ 
SD CARD SDHC, 
SDXC UHS-Iรับประกัน 
1 ปี ขนาดสินค้าความ
สูง(ซม.)18ความยาว 
(ซม.)25ความกว้าง
(ซม.)20จำนวน 1 
กล้อง ราคาตัวๆละ 
35,000 บาท   

35,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนัก
ปลัด 

            

3 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ALL In ONEสำหรับ
งานประมวลผล ราคา 
23,000 บาท 
คุณลักษณะ พื้นฐาน - 
มีหน่วยประมวลผล 
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกน หลัก (4 
core) โดยมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อย กว่า 
1.6 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ ต้องใช้

46,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนัก
ปลัด 
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ความสามารถใน การ 
ประมวลผลสูง จำนวน 
1 หน่วย - หนว่ย
ประมวลผลกลาง 
(CPU) มหีน่วยความจำ
แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB - มีหนว่ย
ประมวลผลเพื่อแสดง 
ภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้1) มี หนว่ย
ประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ ติดต้ังอยู่บน
แผงวงจรหลักที่มี 
ความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจำแยกจาก 
หน่วยความจำหลัก
ขนาดไม่น้อย กวา่ 2 
GB 2) มีหน่วย 
ประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่ม ีความสามารถ
ในการใช้ 
หน่วยความจำหลักใน
การแสดง ภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB - มี 
หน่วยความจำหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา่ มีขนาดไม่
น้อย กว่า 4 GB - มี
หน่วยจัดเก็บ ขอ้มูล 
ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย - มี DVD - 
RW หรือดีกว่า แบบ
ติดต้ังภายใน (Internal) 
หรือภายนอก 
(External) จำนวน 1 
หน่วย - ม ีช่องเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่าย 
(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 
Base -T หรือ ดกีว่า 
จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง - มีช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง - มี
แป้นพิมพ์ และเมาส์ - 
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มีจอแสดงภาพในตัว 
และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 
21 นิ้ว ความละเอยีด
แบบ FHD 
(1920x1080) - 
สามารถใช้ งาน Wi -Fi 
(IEEE 802.11b, g, n, 
ac) และ Bluetooth  
จำนวน  2 เครื่องๆละ 
23,000 บาท 

4 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสำหรับงาน
ประมวลผล * ราคา 
22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานมี
หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) 
จำนวน 1 หนว่ย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดกีวา่ 
ดังนี้ 1) ในกรณีที่มี
หน่วยความจำ แบบ 
Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อย
กว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมี
หน่วย ประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 10 แกน หรอื 
2) ในกรณีที่มี
หน่วยความจำแบบ 
Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ น้อย
กว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง – มี
หน่วยความจำหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา่ ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB - มีหนว่ย
จัดเก็บข้อมูล ชนิด 

22,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนัก
ปลัด 
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SATA หรือดีกวา่ ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 1 
TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 
250 GB จำนวน 1 
หน่วย - มจีอภาพที่
รองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366 x 
768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 
นิ้ว - มีช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง - มีชอ่ง
เช่ือมต่อแบบ HDMI 
หรือ VGA จำนวนไม่
น้อยกว่า 1ช่อง - มีช่อง
เช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา่ 
จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง - สามารถใช้งานได้
ไม่น้อยกวา่ Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
จำนวน 1 เครื่องๆละ 
22,000 บาท   

5 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank 
Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต - มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 
1,200x1,200 dpi – 
มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างขาวดำสำหรับ
กระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หนา้ต่อ
นาที(ppm) หรือ 8.8 
ภาพต่อนาที - มี
ความเร็วในการพิมพ์
ร่างสีสำหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
15 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 5 ภาพ ต่อนาที
(ipm) - มีช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกวา่ 1 ช่องมี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 50 แผ่น - 
สามารถใช้ได้กับ A4, 

4,300 ทต.น้ำ
โสม 

สำนัก
ปลัด 
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Letter, Legal และ 
Custom จำนวน 1 
เครื่องๆละ4,300บาท 

6 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

เครื่องเครื่องสแกนเนอร์
สำหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ
คุณลักษณะพื้นฐาน - 
เป็นสแกนเนอร์ชนิด
ป้อนกระดาษขนาด A4 
อัตโนมัติ (Auto 
Document Feeder) 
ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสาร
ได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi - มี
ความเร็วในการสแกน
กระดาษขนาด A4 ได้
ไม่น้อยกวา่ 20 ppm - 
สามารถสแกนเอกสาร
ได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ
ขนาด A4 - มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  จำนวน 1 
เครื่องๆละ 17,000 
บาท 

17,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนัก
ปลัด 

            

7 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

เครื่องเครื่องสแกนเนอร์
สำหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ
คุณลักษณะพื้นฐาน - 
เป็นสแกนเนอร์ชนิด
ป้อนกระดาษขนาด A4 
อัตโนมัติ (Auto 
Document Feeder) 
ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสาร
ได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi - มี
ความเร็วในการสแกน
กระดาษขนาด A4 ได้
ไม่น้อยกวา่ 20 ppm - 
สามารถสแกนเอกสาร
ได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ
ขนาด A4 - มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  จำนวน 1 

5,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนัก
ปลัด 
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เครื่องๆละ 17,000 
บาท 

8 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอี้สำนักงานหลังพิง
ต่ำ มีไฮโดรลิก ปรับสูง
ต่ำได้ ขนาด 
62(W)x73(D)x107(
H) CM จำนวน 5 ตวั 

12,500 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
คลัง 

            

9 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดผนัง (ห้องเก็บ
เอกสารกองคลัง)  
ขนาด18 นิว้  จำนวน 
2 ตัวๆละ 2,500 บาท 

5,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
คลัง 

            

10 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์และ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

เคร ื ่องคอมพ ิว เตอร์
โน ้ตบ ุ ๊ก  สำหร ับงาน
ประมวลผลคุณลักษณะ
พ ื ้ น ฐ า น –ม ี ห น ่ ว ย
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง 
(CPU)ไม ่น ้อยกว ่า  4 
แ ก น ห ล ั ก  ( 4 core) 
จำนวน 1หน่วย โดยมี
ค ุณล ักษณะอย ่างใด
อย่างหนึ ่ง หรือดีกว่า 
ด ั งนี้  1) ในกรณ ีท ี ่ มี
หน ่วยความจำ แบบ 
Cache Memory ร ว ม
ใ น ร ะ ด ั บ  ( Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
ก ว ่ า  4 MB ต ้ อ ง มี
ค ว า ม เ ร ็ ว ส ั ญ ญ า ณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว ่ า  2.3 GHzและมี
หน่วยประมวลผลด้าน
ก ร า ฟ ิ ก  ( Graphics 
Processing Unit)ไ ม่
น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ใ น ก ร ณ ี ท ี ่ มี
หน ่ วยความจำแบบ 
Cache Memory ร ว ม
ใ น ร ะ ด ั บ  ( Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อย
ก ว ่ า  6 MB ต ้ อ ง มี
ค ว า ม เ ร ็ ว ส ั ญ ญ า ณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว ่ า  1.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ส ู ง - มี
หน ่ ว ยความจำหลั ก 
( RAM) ช น ิ ด  DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว ่า  8 GB - ม ีหน ่วย
จ ั ด เก ็ บข ้ อม ู ล  ชนิ ด 
SATA หรือดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 

44,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
คลัง 
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TB หร ื อ  ชน ิ ด  Solid 
State Drive ข น า ด
คว ามจ ุ ไ ม ่ น ้ อยกว่ า 
250 GB จ ำ น ว น  1 
ห น ่ ว ย –ม ี จ อ ภ า พที่
รองรับความละเอียดไม่
น ้ อ ย ก ว ่ า  1,366 x 
768 Pixelและมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี
ช ่ อ ง เ ช ื ่ อ ม ต่ อ 
( Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว ่า  3 ช ่อง  - ม ีช ่อง
เช ื ่อมต ่อแบบ HDMI 
หร ือ VGA จำนวนไม่
น้อยกว่า 1ช่อง–มีช่อง
เช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
( Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 
Base-T ห ร ื อ ด ี ก ว่ า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง–สามารถใช้งานได้
ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) 
แ ล ะ  Bluetooth
จำนวน 2 เครื่อง 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
1. ประเภทครุภัณฑ์ 
 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละ 
เอียดของครุภณัฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอี้สำนกังานเพื่อ
เป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้  
หุ้มผ้า Mesh ขา
ไนลอน 5 แฉก  
ขนาด  57 x 58.5 x 
91-101 ซม.  ผลิต
จากพลาสติก PP 
(Polypropylene) 
เบาะนั่ง : ผ้าตาข่าย  
- พนักพิง : ผ้าตาข่าย
หุ้มฟองน้ำคุณภาพสูง 
แขน : พลาสติก PP  
- ขาและล้อ : ไนลอน 
โช๊ค : Class 2/ปรับ
ระดับความสูงได้
ระยะ 100 มม. 
จำนวน  2  ตวั ๆ ละ  
1,325  บาท   

2,650 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

สำนัก
ปลัด 

            

2 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อล็อกเกอร์เหล็ก  
ขนาด  3  ช่อง  
ขนาด  
90*45*185  
เซนติเมตร  ผลิตจาก
เหล็ก  SPCC  
คุณภาพดี  มอืจับ
เหล็กชนิดฝังมีช่อง
ระบายอากาศ
ด้านหน้าล็อคตู้ด้วย
กุญแจรหัส  4  หลัก  
พร้อมสายยูคล้อง
กุญแจ  จำนวน  2  
หลัง  ราคาหลัง ๆ  
8,460  บาท   

16,920 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

สำนัก
ปลัด 

            

3 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
สำหรับประมวลผล  
คุณลักษณะพื้นฐาน - 
มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 
core) จำนวน 1 

22,000 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

สำนัก
ปลัด 

            

แบบ ผด.02/1 



54 
 

หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดกีวา่ 
ดังนี้ 1) ในกรณีที่มี
หน่วยความจำแบบ 
Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม ่
น้อยกว่า 4 MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.3 GHz 
และมีหน่วย 
ประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics 
Processing Unit)ไม่
น้อยกว่า 10 แกน 
หรือ 2) ในกรณีที่มี
หน่วยความจำแบบ 
Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม ่
น้อยกว่า 6 MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีเทคโนโลย ี เพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง – มี
หน่วยความจำหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา่ ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB – มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล 
ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกวา่ 1 TB 
หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 
250 GB จำนวน 1 
หน่วย - มีจอภาพที่
รองรับความละเอียด
ไม่น้อยกวา่ 1,366 x 
768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 
นิ้ว - มีช่องเช่ือมต่อ 
(Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดกีวา่ 
ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง - 
มีช่องเช่ือมต่อแบบ 
HDMI หรือ VGA 
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จำนวนไม่น้อยกวา่ 1
ช่อง - มีช่องเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่าย 
Network Interface) 
แบบ10/100/ 
1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน  ไม่
น้อยกว่า 1 ชอ่ง - 
สามารถใช้งานได้ไม่
น้อยกว่า Wi-Fi  
(IEEE802.11b,g, 
n,ac)และ 
Bluetooth   

4 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

เครื่องพิมพ์เลเซอรห์รือ 
LED สีชน ิด Network 
แบบที ่ 2  (27 หน้า/
นาที) ราคา 27,000 
บ า ท  ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ
พ ื ้ น ฐ าน  – ม ี ค ว าม
ละเอียดในการพิมพ์ไม่
น ้ อ ยกว ่ า600x600 
dpi – ม ีความ เร ็ ว ใน
การพิมพ์ขาวดำสำหรับ
กระดาษ A4 ไม ่น ้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm)ม ีความเร ็วใน
ก า ร พ ิ มพ ์ ส ี ส ำหรั บ
กระดาษ A4 ไม ่น ้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm)สามารถพ ิมพ์
เ อ ก ส า ร ก ล ั บ ห น้ า
อ ั ต โ น ม ั ต ิ ไ ด ้ มี
ห น ่ ว ย ค ว า ม จ ำ 
(Memory) ข น าด ไม่
น้อยกว่า 512 MB - มี
ช ่ อ ง เ ช ื ่ อ ม ต่ อ 
( Interface)แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่าจำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มี
ช ่อง เช ื ่ อมต ่อระบบ
เคร ื อ ข ่ าย  Network 
Interface) แ บ บ
10/100 Base-Tหรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อย
ก ว ่ า  1 ช ่ อ ง  ห รื อ 
สามารถใช ้ งานผ ่ าน
เคร ือข ่ายไร ้สายWi-
Fi(IEEE 802.11b, g, 
n) ได้ มีถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า250แผน่
ส า ม า ร ถ ใ ช ้ ไ ด ้ กั บ 
A4,Letter,Legal และ 
Custom   
 

27,000 ทต.น้ำ
โสม 

สำนัก
ปลัด 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
1. ประเภทครุภัณฑ์ 
 1.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละ 
เอียดของครุภณัฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เอกสารเหล็กบาน
เล่ือนกระจก จัดเก็บ 
4 ชั้นขนาด กวา้ง 
91.7 ซม. x ลึก 
45.7 ซม. x สูง 
185 ซม.แผ่นเหล็ก 
หนา 0.6 มม. บาน
เล่ือนกระจก 2 
ประตู แผ่นกระจก 
หนา 4 แผ่นชั้นวาง
ปรับระดับได้ 3 แผ่น 
จำนวน 1 หลัง 

6,700 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กอง
การศึก

ษา 

            

2 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดผนัง ขนาด 
18 นิ้ว กวา้ง 29.5 
ซม. ยาว 47.50 ซม. 
สูง 48 ซม จำนวน 
40 ตัวๆละ 2,500 
บาท พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์และค่าติดต้ัง 

100,000 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กอง
การศึก

ษา 

            

3 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมโคจร ขนาด 
18 นิ้ว กวา้ง 
29.50 ซม.ยาว 
47.50 ซม. สูง 48 
ซม จำนวน 20 ตวัๆ
ละ 2,500 บาท  
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
และค่าติดต้ัง 

50,000 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กอง
การศึก

ษา 

            

4 ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

ตู้ลำโพงอเนก 
ประสงค์ 15 นิ้ว 
แบบเคลื่อนที่ พร้อม
ไมค์ลอยลำโพง 2 
ทาง 15 นิ้ว  รอง
รับบลูทูส พร้อมไมค์
ลอย VHF 2 อัน
กำลังขับสูงสุด 
450w./ 900w. 
กำลังขับ 
พาวเวอร์แอมป์
สูงสุด 150w 
ความไวการตอบ 
สนองลำโพง 99dB

10,690 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กอง
การศึก

ษา 

            

แบบ ผด.02/1 
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ช่องสำหรับเสียบ     
USB เล่น MP3 ได้ มี
ไมค์ลอยแบบมือถือ
ให้ 2 ตัว ยา่นความ 
VHFใช้ไฟเล้ียง 
230V ACตอบสนอง
ย่านความถี่ 35Hz - 
20kHzเพาเวอร์ซัพ
พลาย 220-240 
Vac / 50 - 60Hz 
เครื่องบันทึกเสียงใน
ตัวบันทึกเสียงพูดเป็น
ไฟล ์MP3 โวลุ่มปรับ
เสียง เบส
แหลม  ปรับทุ้ม-
แหลม Mic, Line 
Input  ใช้ไมค์สายได้
แบตเตอรี่ในตัว 
(ชาร์จไฟบ้านปกติ) 
บันทึก REC บันทึกเสี
ยงจากไมโครโฟนลง 
USB MP3 เป็นไฟล์ 
MP3 ได้ อัดเสียงได้ 
จำนวน 1 เครื่อง 

5 ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าละ
วิทย ุ

มิกเซอรแ์อมป์ มีขนาด 
2U size  มาพร้อม
ดีไซน์ใหม่มีภาคขยาย
กำลังสูงแบบดิจติอล 
ขนาด 480Wมีชอ่ง 
สัญญาณขาเข้า 5 ช่อง 
(Phone Jack + RCA)
สามารถเชื่อมต่อ
ไมโครโฟนตั้งโต๊ะรุ่น 
EC-380 ผ่านสายCAT 
5 with shield ดว้ย
ขั้วต่อแบบ RJ45
สามารถจ่ายไฟ 
Phantom Power 
+21V DC ,  
Mute function (Mic 
1)สามารถใช้งานไดท้ั้ง
แบบ100V  
Line High 
Impedance หรอื 4Ω 
low Impedanceมี 1 
ช่องสัญญาณขาออก
เพื่อบันทึก (Rec Out)
สามารถเลือกการใช้
งานได้ทั้งแบบ100V 
Line หรอื 4 Ωจำนวน 
1 ตัว 

19,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
การศึก

ษา 

            

6 ครุภัณฑ์
โฆษณา
และ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายรูป รองรับ
ค่าความไวแสง (ISO) 
อยู่ที่ 100 ถึง 
25,60 (ปรับเพิ่มได้
ถึงสูงถึง 51,200) 

22,900 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
การศึก

ษา 
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ทำให้ถ่ายภาพในทุก
สภาพแสง ไม่วา่จะ
แสงยามเย็นในเมือง 
หรือในที่แสงน้อย
ระบบสัมผัส ขนาด 3 
นิ้ว ปรับมุมได้รอบ
ทิศทาง Dual Pixel 
CMOS AFบันทกึ
วีดีโอ ดว้ยความไวใน
การจับภาพสูงถึง 
5fps ทำให้ได้
ภาพถา่ยวัตถุที่
เคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วสูงได้อย่าง
ง่ายดาย ถ่ายวีดีโอได้
ที่ความละเอียดสูง
ระดับ 4K ความ
ละเอียดพิกเซล24.1 
ล้านพิกเซลหน่วย
ประมวลผลภาพ 
จำนวน1เครื่อง 

7 ครุภัณฑ์
วิทยาศาส
ตร์และ
การแพท
ย์ 

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 
2 ตา1) มกีำลังขยาย
ไม่น้อยกวา่ 1,000 
เท่า2) หัวกล้อง
(Viewing Head) 
เป็นชนิดกระบอกตา
คู่ หมุนได้รอบ 360 
องศา และมีปุ่มล๊อก
ตรึงให้อยู่กับที่เลนส์
ใกล้ตา (Eye Pieces) 
ชนิดเห็นภาพกว้าง 
กำลังขยาย 10 x 1 
คู่มีField number 
ไม่น้อยกวา่ 18 
มิลลิเมตรเลนส์วัตถุ 
(Objective) ชนิด 
Achromatic 
กำลังขยาย   4 x 1 
หัว , 10 x 1 หวั 
,40 x 1 หัว ,100 x 
1 หัว แป้นบรรจุ
เลนส์วัตถุสามารถ
บรรจุเลนส์วัตถุได้ ไม่
น้อยกว่า 4 ช่อง 
ระบบแสงไฟอยู่ใน
ฐานกล้อง ใช้ไฟ 
220 โวลต ์8) มีสาร
เคลือบเลนส์เพื่อ1) มี
กำลังขยายไม่น้อย
กว่า 1,000 เท่า หวั
กล้อง(Viewing 
Head) เป็นชนิด
กระบอกตาคู่ หมุนได้

30,700 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
การศึก

ษา 
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รอบ 360 องศา  
และมีปุ่มล็อกตรึงให้
อยู่กับที ่เลนส์ใกล้ตา 
(Eye Pieces) ชนิด
เห็นภาพกว้าง กำลัง 
ขยาย 10 x 1 คู่   
มีField number ไม่
น้อยกว่า18 
มิลลิเมตร เลนส์วัตถุ 
(Objective) ชนิด 
Achromatic 
กำลังขยาย 4 x 1 
หัว ,10 x 1 หัว ,40 
x 1 หวั ,100 x 1 
หัว แป้นบรรจุเลนส์
วัตถุสามารถบรรจุ
เลนส์วัตถุได้ ไม่น้อย
กว่า 4 ช่อง ระบบ
แสงไฟอยู่ในฐาน
กล้องใช้ไฟ 220 
โวลต ์มีสารเคลือบ
เลนส์เพื่อป้องกันเชื้อ
รา จำนวน 1 เครื่อง 

8 ครุภัณฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องกรองน้ำ 2 ท่อ 
ขนาด 41 x 16 x 
50 เซนติเมตร 
พร้อมวัสดุอุปกรณ์
และค่าติดต้ัง 
ประกอบดว้ยเบรก
เกอร์ป้องกันไฟดูด 
สายน้ำดี เครื่องกรอง
ใส กำลังการผลิต
ประมาณ 50 ลิตร
ต่อชั่วโมงเซฟตี้คัท 
ป้องกันไฟดูด จำนวน 
1 เครื่อง 

4,900 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
การศึก

ษา 

            

9 ครุภัณฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องทำน้ำเย็น 
ขนาด 5 ก๊อก กว้าง 
1,000 ซม. ยาว 
500ซม. สูง 1,250 
ซม. แรง ดันไฟฟ้า 
220 โวลต์ความถี่
50/60เฮิรคซ์คอม 
เพรสเซอร์ 3/8 
แรงม้า น้ำยา R-
134A การควบคุม
อุณหภูมิ แบบเทอร์
โมสตัท ความจุนำ้ 
79-90 ลิตรอุณหภูมิ 
5-10 องศาพร้อม
วัสดุอุปกรณ์และค่า
ติดต้ัง 

37,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
การศึก

ษา 
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10 ครุภัณฑ์
คอมพิว
เอตร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล
คุณลักษณะ มีหน่วย
ประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) 
จำนวน 1 หนว่ย โดย
มีคุณลักษณะ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้1.ในกรณี
ที่มีหน่วยความจำ 
แบบ Cache 
Memory รวมใน
ระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่ 
น้อยกว่า 4 MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.3 GHz 
และมีหน่วย 
ประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics  
Processing Unit) 
ไมน่้อยกวา่ 10 แกน 
หรือในกรณีที่มี
หน่วยความจำแบบ 
Cache Memory 
รวมในระดับ  
เดียวกันขนาดไม่ 
น้อยกว่า 6 MB ต้อง
มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 1.8 GHz
และมีเทคโนโลยี เพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง มี
หน่วยความจำหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา่ ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล 
ชนิด SATA หรือ
ดีกว่าขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB 

22,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
การศึก

ษา 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
1. ประเภทครุภัณฑ์ 
 1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละ 
เอียดของครุภณัฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาห
นะและ
ขนส่ง 

รถพยาบาลฉ ุกเฉิน
(รถกระบะ) จ ำ น ว น 
1,070,000  บาท 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110
กิโลวัตต ์
1) เครื ่องยนต์ดีเซล 
4 สูบ พร้อมอุปกรณ์
ตามมาตรฐาน 2) มี
ประตูด้านหลัง ปิด - 
เปิด สำหรับยกเตียง
ผู้ป่วยเข้า – ออก 3) 
มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซ
ไม่น้อยกว่า2 ท่อ ที่
แขวนน้ำเกลือ 4) มีที่
จ ั ด เ ก ็ บ อ ุ ป ก ร ณ์
ก า ร แ พ ท ย ์ แ ล ะ
อุปกรณ์อื ่นที ่จำเป็น
อย่างเป็นสัดส่วนเป็น
ระเบียบและมีความ
ปลอดภ ั ยจากการ
หลุด ร่วง ปลิว ออก
จากที่จัดเก็บในกรณี
ท ี ่ รถม ีการชนหรือ
กระแทกหร ือพลิก
ค ว ่ ำ  5) ม ี ว ิ ท ยุ
ค ม น า ค ม  ร ะ บ บ 
VHF/FM ขนาดกำลัง
ส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์
พร ้อมอ ุปกรณ์ตาม
มาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนด  6) เคร ื ่ อ ง
ส ัญญาณไฟฉ ุกเฉิน
พร ้อมเคร ื ่องขยาย
เสียง7) คุณลักษณะ
เ ฉ พ า ะ อ ุ ป ก ร ณ์
การแพทย์ประกอบ 

1,070,000 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กอง
สาธาร
ณสุข 

            

แบบ ผด.02/1 
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(1) เตียงนอนโลหะ
ผสม แบบมีล้อเข็น 
ปรับเป็นรถเข็นได้ 
(2) ชุดช่วยหายใจ
ชนิดใช้มือบีบสำหรับ
เด็กและผู้ใหญ่ 
(3) เครื่องส่องกล่อง
เสียงและเครื่องดูด
ของเหลวใช้กับไฟ
รถยนต์ 
(4) เครื่องวัดความ
ดันโลหิตชนิดติดผนัง 
(5) ชุดป้องกันกระดกู
คอเคลื่อน 
(6) ชุดเฝือกลม 
(7) ชุดให้ออกซิเจน 
แบบ Pipe Line 
สำหรับส่งท่อก๊าซ 
(8) อุปกรณ์ดามหลัง
ชนิดสั้น 
(9) เก้าอี้เคลื่อนยา้ย
ผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
(10) ครอบหลังคา
ทรงสูงพร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 1 คัน 

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

เครื ่องคอมพิวเตอร์ 
All In One ส ำ หรั บ
งานประมวลผล- มี
หน ่ วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 
core) โดยมีความเร็ว
ส ั ญ ญ า ณ น า ฬ ิ ก า
พื ้นฐานไม่น้อยกว่า 
1.6 GHz แ ล ะ มี
เ ท ค โ น โ ล ย ี เ พิ่ ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
ก ร ณ ี ท ี ่ ต ้ อ ง ใ ช้
ความสามารถในการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล สู ง 
จำนวน 1 หน ่ วย - 
หน ่วยประมวลผล
ก ล า ง  ( CPU)มี
หน่วยความจำแบบ 
Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) 
เด ียวก ัน ขนาดไม่
น ้อยกว ่า 6 MB- มี
หน ่ วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ด ั ง นี้ 1) ม ี ห น ่ ว ย

23,000 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
สาธาร
ณสุข 
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ประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพต ิดต ั ้ งอย ู ่ บน
แผงวงจรหล ักท ี ่มี
ความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำแยก
จากหน่วยความจำ
หล ักขนาดไม ่น ้อย
กว่า 2 GB2) มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดง
ภ า พ ท ี ่ มี
ความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำหลัก
ใ น ก า ร แ สด งภ า พ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB- มีหน่วยความจำ
ห ล ั ก  ( RAM) ช นิ ด 
DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB- มีหน่วยจ ัดเก็บ
ข ้อม ูล ชน ิด SATA 
หร ื อด ี ก ว ่ า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid 
StateDrive ข น า ด
ความจ ุไม ่น ้อยกว่า 
250 GB จำนวน 1 
หน ่วย - มี DVD-RW 
หรือดีกว่า แบบติดตั้ง
ภ า ย ใ น  ( Internal) 
ห ร ื อ ภ า ย น อ ก 
(External) จำนวน 1 
ห น ่ ว ย - ม ี ช ่ อ ง
เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ ร ะ บ บ
เครือข่าย (Network 
Interface) แ บ บ 
10/100/1000 
Base-T หร ื อ ด ี ก ว่ า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อ 
( Interface) แ บ บ 
USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง- 
ม ี แ ป ้ น พ ิ ม พ ์ แ ล ะ
เมาส์- มีจอแสดงภาพ
ในตัว และมีขนาดไม่
น ้ อ ย ก ว ่ า  21 นิ้ ว 
ความละเอ ียดแบบ 
FHD(1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, 
g, n, ac) แ ล ะ 
Bluetoothจำนวน 1 
เครื่อง 
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3 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จำนวน2,500 บาท 
- มีกำลังไฟฟ้าด้าน
นอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 
Watts)- สามารถ
สำรองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที 
จำนวน 1 เครื่อง 

2,500 ทต.น้ำ
โสม 

กอง
สาธาร
ณสุข 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
1. ประเภทครุภัณฑ์ 
 1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละ 
เอียดของครุภณัฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอี้สำนักงาน 
ขนาด กว้าง 58 ลึก 
67 x สูง 112-114 
ซม. หนังสีดำ พนัก
พิงสูงถึงกลางหลัง
ปรับสูงต่ำด้วยระบบ
โฮโดรลิค จำนวน 1 
ตัว 

4,000 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กอง
สวัสด ิ
การ 

            

2 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอี้สำหรับบริการ
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร 
ขาเหล็กตัว C 
ระดับกลาง พนกัพิง
หนัง มีขาหลังช่วยยึด 
ขนาด กว้าง 58 cm 
ลึก 69 cm สูง 94 
cm จำนวน 4 ตวั ๆ
ละ 2,900 บาท 

11,600 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กอง
สวัสด ิ
การ 

            

3 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เอนกประสงค์ 
ขนาด: 9x34x185 
cmลักษณะฟังก์ชั่น
เก็บของด้านล่างตู้ได้ 
2 ลักษณะคือ แบบ
หน้าบานเปิด และ
แบบลิ้นชัก จำนวน 
2 ตู้ๆละ 5,500 
บาท 

11,000 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กอง
สวัสด ิ
การ 

            

4 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

พัดลมติดผนัง พัดลม
ติดผนังขนาด 18 นิ้ว
ปรับแรงลมได้ 3 
ระดับมอเตอร์ได้รับ
มาตรฐานประหยัดไฟ
เบอร์ 5จากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จำนวน 
4ตัวๆละ1,699บาท 

6,700 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กอง
สวัสด ิ
การ 

            

5 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์และ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สำหรับ
งานประมวลผล
คุณลักษณะพื้นฐาน 
มีหน่วยประมวลผล

46,000 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กอง
สวัสด ิ
การ 

            

แบบ ผด.02/1 
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กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 
core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 
1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความ 
สามารถใน การ
ประมวลผลสูง 
จำนวน 1 หนว่ย
หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มี
หน่วยความจำแบบ 
Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB  ฯ 
จำนวน 2เครื่องๆละ 
23,000 บาท 

6 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์และ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค สำหรับงาน
ประมวลผล มีหน่วย
ประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 Core) 
จำนวน 1 หนว่ย 
หรือดีกวา่ มี
หน่วยความจำหลัก 
RAM หรือ DDR4 
หรือ ดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB  หรือ
ดีกว่า มีช่องเช่ือมต่อ 
ฯ สามารถใช้งานได้
ไม่น้อยกวา่ Wi-Fi 
และ Bluetooth 
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กอง
สวัสด ิ
การ 

            

7 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์และ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์
คุณลักษณะพื้นฐาน
เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น 
Printer, Copier 
,Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
เป็นเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิตมีความ
ละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกวา่ 

7,500 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กอง
สวัสด ิ
การ 
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1,200x1,200 dpi 
มีความเร็วในการ
พิมพ์ขาวดำสำหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 
ภาพ ต่อนาที(ipm)มี
ความเร็วในการพิมพ์
สีสำหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกวา่ 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพต่อนาท ี
(ipm)สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 
(ขาวดำ-สี) ฯ ได้ 
จำนวน 1 เครื่อง 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

************************** 
1. ประเภทครุภัณฑ์ 
 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละ 
เอียดของครุภณัฑ์ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับ 
ผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอี้สำนักงานหลัง
พิงต่ำมีไฮโดรลิกปรับ
ขนาดสูงต่ำได้ขนาด 
62 (W)x 73 (D) x 
107(H) cm.จำนวน 
5ตัวๆละ 2,500 
บาท 

12,500 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กองช่าง             

2 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้
ทำงานหนังพนักพิง
สูงถึงกลางหลังปรับ
ระดับสูงต่ำได้มีขนาด
กว้าง 26 x ลกึ 60
สูง 91-103จำนวน 
3 ตัวๆละ 6,000 
บาท 

18,000 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กองช่าง             

3 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้งแบบติด
ผนัง ขนาด 36,000 
บีทียู 1) ขนาดที่
กำหนดเป็นขนาดไม่
ต่ำกวา่36,000 บีที
ยู2) ราคาทีก่ำหนด
เป็นราคาที่รวมค่า
ติดต้ัง3)เครื่องปรับ 
อากาศที่มีความ 
สามารถในการทำ
ความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทยีู 
ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟา้
เบอร์ 5  4) ต้องเป็น
เครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสำเร็จรูปทั้ง
ชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน 5) มีความ 

46,100 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กองช่าง             

แบบ ผด.02/1 
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หน่วงเวลาการทำงาน
ของคอมเพรสเซอร์6) 
การจัดซ้ือเครื่องปรับ 
อากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา
แล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกว่า 7) 
การติดตั้งเครื่องปรับ 
อากาศ(1) แบบแยก
ส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 
1 ตัวท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 
เมตรสายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตรจำนวน 
1 เครื่องๆละ 
46,100 บาท 

4 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้งแบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 
บีทียู 1) ขนาดที่
กำหนดเป็นขนาดไม่
ต่ำกวา่24,000 บีที
ยู2) ราคาทีก่ำหนด
เป็นราคาที่รวมค่า
ติดต้ัง3) เครื่องปรับ 
อากาศที่มีความ 
สามารถในการทำ
ความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทยีู 
ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟา้
เบอร์ 5  4) ต้องเป็น
เครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสำเร็จรูปทั้ง
ชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน 5) มีความ 
หน่วงเวลาการทำงาน
ของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซ้ือเครื่อง 
ปรับอากาศขนาด
อื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการ

32,400 เทศบาล
ตำบลน้ำ

โสม 

กองช่าง             
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พิจารณาด้านราคา
แล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มี
ค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกว่า 7) 
การติดตั้งเครื่อง ปรับ
อากาศ(1) แบบแยก
ส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 
1 ตัวท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 
เมตรสายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตรจำนวน 
1 เครื่องๆละ 
32,400 บาท 

5 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสารมีช่องเก็บ
แฟ้มผลิตแผ่นเหล็ก 
ขนาด91.7(W) 
x31(D)x176(H)Cm
. 4 ชั้น รวม 40 ชอ่ง
จำนวน 5หลังๆละ 
5,500 บาท 

27,500 ทต.น้ำ
โสม 

กองช่าง             

6 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงาน4 ลิ้นชกั 
ขนาด123 (w) x 
67 (D)x 75.3 (H) 
cm.พร้อมกระจก 
จำนวน 5ตัวๆละ 
5,500 บาท 

27,500 ทต.น้ำ
โสม 

กองช่าง             

7 ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 5 ฟุต
154 (w) x 78 (D)x 
75.3 (H) 
cm.x75.3 (H) cm. 
7 ลิ้นชัก(ซ้ายและ
ขวาฝั่งละ 3 ลิ้นชัก 
ระบบล็อคกุญแจ
เดียวพร้อม1 ลิ้นชกั
กลาง) หน้าโต๊ะทำ
จากเหล็กปิดทับด้วย
พีวีซีขอบยางกัน
กระแทกจำนวน 3
ตัวๆละ 7,500 บาท 

22,500 ทต.น้ำ
โสม 

กองช่าง             

8 ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

เครื่องขยายเสียงหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น
กำลังวัตต์ 1000
วัตต์ จำนวน 1 
เครื่อง 

20,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองช่าง             

9 ครุภัณฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องทำน้ำร้อนน้ำ
เย็นบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

5,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองช่าง             
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ระบบควบคุมความ
เย็นอัตโนมัติ น้ำร้อน 
1 หัวก๊อกนำ้เย็น 1 
หัวก๊อก ถังควำ่บรรจุ
ปริมาณน้ำได้
ประมาณ 18.9 ลิตร 
ฯจำนวน 1 เครื่อง 

10 ครุภัณฑ์
คอมพิวเต
อร์หรือ
อิเล็กทรอ
นิกส ์

เครื่องพิมพ์Multifun
ction เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดำ
คุณลักษณะพื้นฐาน 
– เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความ สามารถเป็น 
Printer, Copier, 
Scanner และ Fax 
ภายในเครื่อง
เดียวกัน- มีความ
ละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกวา่ 
600x600 dpi - มี
ความเร็วในการพิมพ์
สำหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกวา่ 28 หน้า
ต่อนาที(ppm)- มี
หน่วยความจำ 
(Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 256 MB - 
สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 
ได ้- มีความละเอยีด
ในการสแกนสูงสุด 
ไม่น้อยกวา่ 1,200 
x1,200 dpi - มี
ถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ(Auto 
Document Feed) - 
สามารถถ่ายสำเนา
เอกสารได้- สามารถ
ทำสำเนาได้สูงสุดไม่
น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและ
ขยายได้25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต-์ มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง - มีชอ่ง
เช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100 Base-T 
หรือดีกวา่ จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง- มี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่

20,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองช่าง             
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น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ 
A4, Letter, Legal 
และ Customจำนวน 
2 เครื่องๆละ 
10,000 บาท 

11 ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ไฟถนนโซล่า
เซลลS์olar panel 
Polysilicon 
4v/60w 
LED:200w.LED 
Type:SMD3030?2
24PCS Color 
Temperature:570
0-6000K,IP 
Rating:ip65,Batter
ry:3.2V/99,000m
Ah,Lamp 
size:345*1093m
mความสว่าง
LED:2,500Lm
แบตเตอรี่และแผง
ควบคุมการชาร์จไฟ
แผงโซล่าเซลล์
ประกอบอยู่ในส่วน
เดียวกันมีออโต้เปิด
ปิดอัตโนมัติตาม
แสงแดดความสูงของ
เสา6เมตรเสาขนาด3
นิ้วจำนวน15ต้นๆละ
33,000บาท 

495,000 ทต.น้ำ
โสม 

กองช่าง             

 


