
 

 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 



พืน้ที่ 87.84 ตารางกโิลเมตร

ประชากรท ัง้หมด 8,222 คน
ชาย 4,141 คน

หญงิ 4,081 คน

เทศบาลต าบลบา้นถ า้

เขต/อ าเภอ ดอกค าใต ้   จงัหวดัพะเยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

119  หมูท่ ี ่4  ซอย-  ถนนบา้นถ า้ - บา้นใหม ่ แขวง/ต าบล -

  เขต/อ าเภอ ดอกค าใต ้ จงัหวดัพะเยา  56120



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานถ้ํา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานถ้ํา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานถ้ําอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบานถ้ํา จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 63,470,142.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 53,520,721.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 20,771,562.62 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
29,310.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 1,092,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 77,847,999.22 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 161,670.71 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 478,639.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 673,812.81 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 93,360.22 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 23,947.60 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 31,953,947.36 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 44,462,621.52 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 65,411,119.72 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 25,315,532.90 บาท

งบบุคลากร จํานวน 20,391,847.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 13,104,537.15 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,831,719.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,767,483.67 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 162,291.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,596,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง จํานวน 1,834,154.06 บาท

รายจายจริง จํานวน 1,538,183.18 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 252,380.32 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 295,970.88 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานถ้ํา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานถ้ํา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานถ้ําอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบานถ้ํา จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 63,470,142.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 53,520,721.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 20,771,562.62 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
29,310.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 1,092,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 77,847,999.22 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 161,670.71 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 478,639.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 673,812.81 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 93,360.22 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 23,947.60 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 31,953,947.36 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 44,462,621.52 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 65,411,119.72 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 25,315,532.90 บาท

งบบุคลากร จํานวน 20,391,847.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 13,104,537.15 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,831,719.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,767,483.67 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 162,291.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,596,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง จํานวน 1,834,154.06 บาท

รายจายจริง จํานวน 1,538,183.18 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 252,380.32 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 295,970.88 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 153,540.62 525,000.00 490,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

468,521.40 554,500.00 689,000.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 835,608.66 850,500.00 850,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 3,427.17 50,000.00 56,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,461,097.85 1,980,000.00 2,085,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 30,489,568.82 35,020,000.00 34,915,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,489,568.82 35,020,000.00 34,915,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 42,622,720.00 42,000,000.00 42,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

42,622,720.00 42,000,000.00 42,000,000.00

รวม 74,573,386.67 79,000,000.00 79,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 26,265,474.33 26,816,410.00 28,439,031.00

งบบุคลากร 20,494,433.00 28,122,400.00 28,042,460.00

งบดําเนินงาน 12,425,895.71 17,488,990.00 16,506,509.00

งบลงทุน 6,457,937.63 4,653,600.00 4,250,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,618,813.38 1,918,600.00 1,762,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 67,262,554.05 79,000,000.00 79,000,000.00



คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (ประปา)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
หมวดรายได

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 0 0 1,505,000 1,510,000

เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา 0 0 0 150,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 0 30,000

ดอกเบี้ย 0 0 40,000 0

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป 0 0 50,000 50,000

ผลประโยชน์อื่น

คาธรรมเนียม 0 0 145,000 0

รวมรายรับ 0 0 1,740,000 1,740,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
งบกลาง 0 0 6,000 6,000

งบบุคลากร 0 0 120,000 120,000

งบดําเนินงาน 0 0 1,614,000 1,602,200

งบลงทุน 0 0 0 11,800

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 1,740,000 1,740,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลบานถ้ํา

อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา
อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,087,749

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,596,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,574,040

แผนงานสาธารณสุข 4,966,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 947,240

แผนงานเคหะและชุมชน 300,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 325,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 200,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,448,060

แผนงานการเกษตร 95,000

แผนงานการพาณิชย์ 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 28,439,031

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 79,000,000



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,087,749

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,596,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,574,040

แผนงานสาธารณสุข 4,966,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 947,240

แผนงานเคหะและชุมชน 300,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 325,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 200,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,448,060

แผนงานการเกษตร 95,000

แผนงานการพาณิชย์ 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 28,439,031

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 79,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดพะเยา 

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 80,740,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 79,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา
อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,740,000 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
งบกลาง 6,000

งบบุคลากร 120,000

งบดําเนินงาน 1,602,200

งบลงทุน 11,800

รวมรายจ่าย 1,740,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านถ้ําปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลบ้านถ้ํามีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสมพันธ์   ธิวงษา)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลบ้านถ้ํา

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายจรูญ   สร้อยจิต)

ตําแหนง นายอําเภอดอกคําใต้  ปฏิบัติราชการแทน   
ผู้วาราชการจังหวัดพะเยา 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา
อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 291,460.64 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 209,831.25 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 45,450.62 390,000.00 -1.03 % 386,000.00
     ภาษีป้าย 73,126.00 95,988.00 80,000.00 12.50 % 90,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 10,791.00 12,102.00 15,000.00 -6.67 % 14,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 585,208.89 153,540.62 525,000.00 490,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ 2,000.00 300.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,075.80 2,638.40 3,000.00 16.67 % 3,500.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 112,812.00 0.00 150,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 16,364.00 130,152.00 0.00 100.00 % 190,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 17,250.00 97,020.00 20,000.00 650.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 2,300.00 4,500.00 0.00 % 4,500.00

     ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 266,800.00 156,650.00 272,000.00 -26.47 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 25,200.00 41,600.00 30,000.00 66.67 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

530.00 595.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 4,610.00 4,120.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,457.00 6,248.00 5,000.00 500.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม 0.00 1,220.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,050.00 1,010.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,220.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 10,760.13 4,100.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 310.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

27,755.00 16,950.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

740.00 1,500.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 133.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,485.00 1,665.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 496,108.93 468,521.40 554,500.00 689,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 50.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ค่าเช่าหรือบริการ 343,500.00 347,730.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ดอกเบี้ย 414,449.79 487,878.66 450,000.00 0.00 % 450,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 757,999.79 835,608.66 850,500.00 850,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 0.00 15,000.00 33.33 % 20,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 1,970.00 2,296.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 41.00 1.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 29,205.34 1,130.17 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 31,216.34 3,427.17 50,000.00 56,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 550,126.01 552,656.08 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 20,391,303.69 18,944,475.66 21,200,000.00 -0.94 % 21,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,130,861.02 3,071,432.09 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 77,283.84 72,549.70 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,334,180.28 6,321,925.54 7,595,000.00 -0.07 % 7,590,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 69,876.87 65,235.15 75,000.00 0.00 % 75,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 64,680.15 56,263.60 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,768,788.00 1,405,031.00 1,900,000.00 5.26 % 2,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 33,387,099.86 30,489,568.82 35,020,000.00 34,915,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 40,037,204.00 42,622,720.00 42,000,000.00 0.00 % 42,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 40,037,204.00 42,622,720.00 42,000,000.00 42,000,000.00
รวมทุกหมวด 75,294,837.81 74,573,386.67 79,000,000.00 79,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 79,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 490,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 386,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 90,000 บาท

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 14,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 689,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน 3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 190,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 150,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 4,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท

ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม จํานวน 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 5,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 2,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 850,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 400,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 450,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 56,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 2,000 บาท

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 3,000 บาท

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 34,915,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 600,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 21,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 80,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,590,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 75,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 42,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 42,000,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 2,561,235.63 2,628,869.95 0 0 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 137,299.3 69,664.98 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 140,292 126,685 179,416 -0.97 % 177,678

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,374 6,000 8,000 0 % 8,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา 50,000 0 50,000 0 % 50,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 14,642,900 15,361,300 17,390,400 5.75 % 18,390,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,418,400 6,457,600 6,789,600 -2.83 % 6,597,600

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 467,500 449,500 500,000 0 % 500,000

เงินสํารองจาย 8,025 136,099 389,291 2.75 % 400,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,110,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต    จังหวัดพะเยา
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เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 87,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 660,000

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น  ตั้งไว  187,560.-บาท 187,560 0 0 0 % 0

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น ตั้งไว  159,660.-บาท

0 159,660 0 0 % 0

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น ตั้งไว  163,823.-บาท

0 0 163,823 -100 % 0

1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น ตั้งไว  184,995.-บาท

0 0 0 100 % 184,995

2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
ระดับทองถิ่น ตั้งไว  120,000.-บาท

0 0 0 100 % 120,000

2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
ระดับทองถิ่น ตั้งไว  120,000.-บาท

0 0 120,000 -100 % 0

3. เงินสมทบคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศ
ไทย  (ส.ท.ท.)  ตั้งไว  53,358.-บาท

0 0 0 100 % 53,358

3. เงินสมทบคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศ
ไทย  (ส.ท.ท.)  ตั้งไว  53,715.-บาท

53,715 0 0 0 % 0

3. เงินสมทบคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศ
ไทย  (ส.ท.ท.) ตั้งไว    56,721.-บาท

0 56,721 0 0 % 0
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3. เงินสมทบคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศ
ไทย  (ส.ท.ท.) ตั้งไว    58,880.-บาท

0 0 58,880 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

659,980 740,000 1,110,000 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 63,134.4 73,374.4 107,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 360,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 100,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 25,396,415.33 26,265,474.33 27,326,410 28,439,031
รวมงบกลาง 25,396,415.33 26,265,474.33 27,326,410 28,439,031
รวมงบกลาง 25,396,415.33 26,265,474.33 27,326,410 28,439,031

รวมแผนงานงบกลาง 25,396,415.33 26,265,474.33 27,326,410 28,439,031
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

725,760 207,647 391,680 85.29 % 725,760
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 53,853 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 53,853 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

207,360 76,270 120,960 71.43 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,434,240 1,434,240 1,425,600 9.09 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 1,825,863 2,298,240 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,861,648 5,962,463 6,875,261 -29 % 4,881,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

35,709 11,913 25,000 -60 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 283,352 306,484 342,000 -22.81 % 264,000

คาจางลูกจางประจํา 950,820 1,004,700 880,680 -60.49 % 348,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 324,000 324,000 324,000 -66.67 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 35,000 36,000 36,000 -66.67 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,490,529 7,645,560 8,482,941 5,623,280
รวมงบบุคลากร 10,217,889 9,471,423 10,781,181 8,471,600
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

98,850 130,350 550,000 -69.09 % 170,000

คาเบี้ยประชุม 6,500 6,500 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,200 0 40,000 0 % 40,000

คาเชาบาน 106,266 173,000 200,000 24 % 248,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 60,900 62,770 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 276,716 372,620 900,000 568,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คารับวารสาร         ตั้งไว  
100,000.-บาท  

58,590 12,810 0 0 % 0

1.  คารับวารสาร       ตั้งไว  
100,000.-บาท  

0 0 58,000 -100 % 0

1. คารับวารสาร        ตั้งไว  10,000.-บาท 0 0 0 100 % 10,000

2.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน    ตั้ง
ไว  100,000.-บาท 

112,680 0 0 0 % 0
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2.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน    ตั้ง
ไว  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

0 32,000 0 0 % 0

2. คาธรรมเนียมตางๆ      ตั้งไว  
5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

2. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน   ตั้งไว  
100,000.-บาท 

0 0 100,000 -100 % 0

3.  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
1,847,204.-บาท

0 0 0 100 % 1,847,204

3.  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
2,032,000.-บาท 

1,801,270 0 0 0 % 0

3.  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
2,114,680.-บาท 

0 1,849,633 0 0 % 0

3.  คาจางเหมาบริการ   ตั้งไว  
1,858,400.-บาท 

0 0 1,878,400 -100 % 0

4.  คาเชาทรัพย์สิน เชาที่ดินวัดบานถ้ํา 
(ราง)   ตั้งไว    14,000.-บาท  

0 8,447.25 0 0 % 0

4.  คาเชาทรัพย์สิน เชาที่ดินวัดบานถ้ํา 
(ราง)   ตั้งไว    14,000.-บาท

0 0 0 100 % 14,000

4.  คาเชาทรัพย์สิน เชาที่ดินวัดบานถ้ํา 
(ราง)  ตั้งไว    14,000.-บาท  

0 0 36,000 -100 % 0

4. คาเชาทรัพย์สิน        ตั้งไว  
14,000.-บาท  

13,221 0 0 0 % 0
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5.  คาโฆษณาและเผยแพร        ตั้งไว  
50,000.-บาท

0 0 0 100 % 50,000

5.  คาโฆษณาและเผยแพร        ตั้งไว  
70,000.-บาท 

0 2,900 0 0 % 0

5. คาโฆษณาและเผยแพร        ตั้งไว  
50,000.-บาท 

0 0 50,000 -100 % 0

5. คาโฆษณาและเผยแพร        ตั้งไว  
70,000.-บาท 

3,150 0 0 0 % 0

6.  คาเบี้ยประกันภัย        ตั้งไว  
40,000.-บาท  

32,264.78 0 0 0 % 0

6.  คาเบี้ยประกันภัย       ตั้งไว  
40,000.-บาท  

0 33,284.49 0 0 % 0

6.  คาเบี้ยประกันภัย      ตั้งไว  
40,000.-บาท  

0 0 40,000 -100 % 0

6. คาเบี้ยประกันภัย        ตั้งไว  
60,000.-บาท

0 0 0 100 % 60,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 59,434 62,850 100,000 -9.66 % 90,345

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา  
ตั้งไว  30,000.-บาท

0 0 0 100 % 30,000
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1. คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้ง
ไว  90,000.-บาท  

0 0 90,000 -100 % 0

10.  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง
          ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

10. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง
      ตั้งไว  15,000-บาท  

10,600 0 0 0 % 0

10. โครงการอบรมใหความรูกฎหมายเบื้อง
ตนแกประชาชน   ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

11.  คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
                 ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000

11. คาใชจายโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวในชุมชน  ตั้งไว   15,000.-บาท      

15,000 0 0 0 % 0

11. โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 
พรบ.ขอมูลขาวสาร ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

12 คาใชจายโครงการวันเทศบาล   ตั้งไว  
10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000
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12.  คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นตามที่คณะ
กรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ 
ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณี
ตามคณะกรรมการ การเลือกตั้งสั่งใหมีการ
เลือกตั้งใหมและกรณีอื่น ๆ )    ตั้งไว  
200,000.-บาท 

7,720 0 0 0 % 0

12. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง
        ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

13.  คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ ประจําปี  2565
         ตั้งไว   75,000.-บาท

0 0 0 100 % 75,000

13.  คาใชจายโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวในชุมชน ตั้งไว   15,000.-บาท      

0 15,000 0 0 % 0

13. คาใชจายโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวในชุมชน ตั้งไว   10,000.-บาท      

0 0 10,000 -100 % 0

14.  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา   ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000
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14. คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ ประจําปี  2562
      ตั้งไว   75,000.-บาท      

68,750 0 0 0 % 0

14. คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
              ตั้งไว  800,000.-บาท

0 0 450,000 -100 % 0

15. คาใชจายโครงการวันเทศบาล   ตั้งไว  
10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

15. โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย  
ประจําปีงบประมาณ  2562 
      ตั้งไว   150,000.-บาท      

145,000 0 0 0 % 0

16.  คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ ประจําปี  2563
       ตั้งไว   75,000.-บาท      

0 75,000 0 0 % 0

16.  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา   ตั้งไว  3,000.-บาท 

2,000 0 0 0 % 0
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16. คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ ประจําปี  2564
        ตั้งไว   75,000.-บาท      

0 0 75,000 -100 % 0

17.  โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2563 
       ตั้งไว   5,000.-บาท      

0 4,890 0 0 % 0

17. คาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา  ตั้งไว  3,000.-บาท  

0 0 6,000 -100 % 0

19.   โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปิด 
      ตั้งไว   8,000.-บาท      

0 7,980 0 0 % 0

2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
     ตั้งไว  140,000.-บาท  

0 11,688 0 0 % 0

2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  200,000.-บาท  

115,304 0 0 0 % 0
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2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  100,000.-บาท  

0 0 100,000 -100 % 0

2. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว  
45,000.-บาท

0 0 0 100 % 45,000

20.  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา   ตั้งไว  3,000.-บาท 

0 2,000 0 0 % 0

3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  40,000.-บาท

0 0 0 100 % 40,000

3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สังกัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา 
           ตั้งไว  100,000.-บาท  

0 0 100,000 -100 % 0

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบริหาร
งานกิจการสภาเทศบาลตําบลบานถ้ํา
         ตั้งไว  20,000.-บาท  

0 0 20,000 -100 % 0
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4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สังกัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา 
         ตั้งไว  40,000.-บาท

0 0 0 100 % 40,000

5. โครงการฝึกอบรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบริหาร
งานกิจการสภาเทศบาลตําบลบานถ้ํา
         ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 0 100 % 15,000

5. โครงการอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ
แกนายทะเบียนผูรับแจงและเครือขาย
    อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจํา
หมูบาน ตั้งไว  10,000.-บาท  

8,523 0 0 0 % 0

6. โครงการฝึกอบรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

6. โครงการสํานักทะเบียนทองถิ่นและ
อําเภอเคลื่อนที่แบบบูรณาการ
           ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 3,200 -100 % 0
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7.  โครงการเผยแพรความรูกฎหมายงาน
ทะเบียนราษฎร    ตั้งไว  13,000.-บาท  

0 11,700 0 0 % 0

7. โครงการเผยแพรความรูกฎหมายงาน
ทะเบียนราษฎร ตั้งไว  13,000.-บาท  

0 0 13,000 -100 % 0

7. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรูงาน
ทะเบียนราษฎร  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

7. โครงการอบรมใหความรูกฎหมายเบื้อง
ตนแกประชาชน       
    ตั้งไว  15,000.-บาท  

11,600 0 0 0 % 0

8. โครงการสํานักทะเบียนทองถิ่นพบ
ประชาชน  ตั้งไว  20,000.-บาท  

0 0 20,000 -100 % 0

8. โครงการอบรมใหความรูกฎหมายเบื้อง
ตนแกประชาชน    ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000

9. โครงการฝึกทบทวนความรูงานทะเบียน
ราษฎร   ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

9. โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พร
บ.ขอมูลขาวสาร ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 476,669.03 426,254.49 500,000 0 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 2,941,775.81 2,556,437.23 3,709,600 2,906,549
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 136,767 124,631.5 190,000 -10.53 % 170,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,235 60,000 -50 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 35,400 55,517 50,000 -40 % 30,000

วัสดุกอสราง 40,340 20,911 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 28,561.8 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 731,213.9 551,258.9 800,000 -25 % 600,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 51,620 30,250 60,000 -50 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุอื่น 0 14,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,005,340.9 835,365.2 1,320,000 1,005,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 759,355.62 758,768.26 900,000 0 % 900,000

คาบริการโทรศัพท์ 47,101.99 37,064.15 60,000 0 % 60,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 252,452 243,464 300,000 0 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,058,909.61 1,039,296.41 1,260,000 1,260,000
รวมงบดําเนินงาน 5,282,742.32 4,803,718.84 7,189,600 5,739,549

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เกาอี้แบบมีลอเลื่อนสําหรับนั่งทํางาน   
ตั้งไว 5,000.-บาท
จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ  2,500.-บาท 

5,000 0 0 0 % 0

1. เครื่องปรับอากาศ    ตั้งไว  
56,000.-บาท

0 0 56,000 -100 % 0

2.  ตูเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน    
ตั้งไว  7,000.-บาท
     จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 7,000.-บาท

7,000 0 0 0 % 0

2. เครื่องปรับอากาศ    ตั้งไว  
17,000.-บาท

0 0 17,000 -100 % 0

3. ตูสําหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร   ตั้งไว  
4,500.-บาท

0 0 4,500 -100 % 0

3. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พรอมที่วาง CPU 
พรอมเกาอี้สําหรับนั่งทํางาน   
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 7,500.-บาท    
ตั้งไว  7,500.-บาท 

7,500 0 0 0 % 0

4. ชั้นวางแฟ้มเอกสาร    ตั้งไว  
18,000.-บาท

0 0 18,000 -100 % 0

5.  ตูเก็บเอกสารเอนกประสงค์    ตั้งไว  
7,000.-บาท

0 0 7,000 -100 % 0
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6. เกาอี้แบบมีลอเลื่อนสําหรับนั่งทํางาน  
ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

7. จัดซื้อโต๊ะทํางานขนาดใหญสําหรับผู
บริหาร (นายกเทศมนตรี) มีขนาดมิติไมนอย
กวา กวาง 180  ลึก 90 สูง 74 เซนติเมตร 
จํานวน 1 ชุด  ราคาชุดละ 19,900 บาท ตั้ง
ไว 19,900 บาท 

0 0 19,900 -100 % 0

7. โต๊ะขาวเอนกประสงค์  (แบบขาพับได)  
ตั้งไว  39,000.-บาท   

0 0 39,000 -100 % 0

8. จัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิงสูงขาเหล็ก 
ของผูบริหาร (นายกเทศมนตรี) มีขนาดไม
ต่ํากวา 68x50x115 เซนติเมตร จํานวน 1 
ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท  ตั้งไว  5,000 
บาท 

0 0 5,000 -100 % 0

9. จัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิงสูงขาเหล็ก 
ของคณะผูบริหาร มีขนาดไมต่ํากวา 
62x65x115 เซนติเมตร จํานวน 4 ตัว  
ราคาตัวละ 3,800 บาท  ตั้งไว  15,200 
บาท 

0 0 15,200 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ  
จํานวน 1 คันราคาคันละ 1,092,000 บาท 
ตั้งไว  1,092,000 บาท

0 0 1,092,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

1.  เครื่องพรวนดิน ขนาดเครื่องยนต์ 4 
จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
22,000.-บาท ตั้งไว 22,000.-บาท

22,000 0 0 0 % 0

1. เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ   ตั้งไว  
10,000.-บาท   

0 0 10,000 -100 % 0

2. เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง   ตั้งไว    
8,200.-บาท   

0 0 8,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. ชุดเครื่องรับสัญญาณลําโพงเสียงไรสาย 
ชนิดใชคลื่นความถี่วิทยุ
  เชื่อมโยงสัญญาณ  ฯลฯ      ตั้งไว  
500,000.-บาท

0 0 0 100 % 500,000
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1. โทรทัศน์ความละเอียด 4 K    ตั้งไว   
30,000.-บาท
สําหรับแสดงภาพจากกลองโทรทัศน์วงจร
ปิดในสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 30,000.-บาท  

28,480 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1.  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV  ตั้งไว 45,000.-บาท

0 43,000 0 0 % 0

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   ตั้งไว  
30,300.-บาท   

0 0 30,300 -100 % 0

1. ชุดกลองวงจรปิด  จํานวน 1 ชุด  (ติดตั้ง
ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานถ้ํา ) 
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ  80,000.-บาท   
ตั้งไว     80,000.-บาท

79,980 0 0 0 % 0

2.  ชุดกลองวงจรปิด     ตั้งไว  
32,000.-บาท

0 31,590 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1. เครื่องตัดหญาสะพายหลังชนิดแบบขอ
ออน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
11,000.-บาท  ตั้งไว 11,000.-บาท

11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

1. เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  ตั้งไว  
6,900.-บาท   

0 0 6,900 -100 % 0
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2. เลื่อยฉลุไฟฟ้า     ตั้งไว  6,900.-บาท   0 0 6,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล  ตั้งไว   30,000.-บาท  

0 29,990 0 0 % 0

1.  เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA    
ขนาด  3  KVA จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 37,000.-บาท       ตั้งไว  
37,000.-บาท

36,590 0 0 0 % 0

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล  ตั้งไว  66,000.-บาท  

0 0 66,000 -100 % 0

2.  เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง   ราคาเครื่องละ 2,500
.-บาท  ตั้งไว  2,500.-บาท

2,390 0 0 0 % 0

2.  อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแกวนํา
แสง   ตั้งไว  10,000.-บาท

0 9,980 0 0 % 0

2. เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี ตั้งไว  15,000.-บาท 

0 0 15,000 -100 % 0

3.  เครื่องสํารองไฟ ขนาด  3 KVA    ตั้งไว  
32,000.-บาท 

0 0 32,000 -100 % 0
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3. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแกวนําแสง 
 จํานวน 4 อัน ราคาอันละ  5,000.-บาท  
ตั้งไว  20,000.-บาท

18,360 0 0 0 % 0

4. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผลใชในสํานักงาน พรอมอุปกรณ์ จํานวน  
1 ชุด ราคาชุดละ  22,000.-บาท     ตั้งไว   
22,000.-บาท  

21,590 0 0 0 % 0

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย แบบ
ภายในสํานักงาน   ตั้งไว   21,600.-บาท 0 21,160 0 0 % 0

5.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ชอง 
  ตั้งไว  6,000.-บาท

0 5,890 0 0 % 0

7. อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader ) จํานวน 10 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 700 บาท  ตั้งไว 
7,000.-บาท 

7,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 246,890 141,610 1,453,900 500,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1.  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสราง ตั้งไว    50,000.-บาท

0 0 50,000 -100 % 0

1. คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง   ตั้งไว   
  100,000.-บาท

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 50,000 100,000
รวมงบลงทุน 246,890 141,610 1,503,900 600,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1.  อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลคือ
เวียง    ตั้งไว   16,000.-บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกองค์การ
บริหารสวนตําบลคือเวียง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  

16,000 0 0 0 % 0
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1.  อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบล
ป่าซาง     ตั้งไว    16,000.-บาท

0 16,000 0 0 % 0

1. อุดหนุนเทศบาลตําบลหวยลาน        ตั้ง
ไว    16,000.-บาท

0 0 0 100 % 16,000

1. อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลดง
สุวรรณ     ตั้งไว    16,000.-บาท

0 0 16,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 16,000 16,000 16,000 16,000
รวมงบเงินอุดหนุน 16,000 16,000 16,000 16,000

รวมงานบริหารทั่วไป 15,763,521.32 14,432,751.84 19,490,681 14,827,149
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 355,320
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 2,847,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 78,000

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 262,560

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,442,680
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,442,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27,720 0 30,000 0 % 30,000

คาเชาบาน 157,050 172,750 174,000 0 % 174,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 80,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 53,994 60,027 80,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 238,764 232,777 284,000 284,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน     ตั้ง
ไว  100,000.-บาท 

131,250 59,300 0 0 % 0

1. คาธรรมเนียมตางๆ      ตั้งไว  
5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน    ตั้งไว 
 100,000.-บาท 

0 0 100,000 -100 % 0

2.  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
476,000.-บาท 

383,170 0 0 0 % 0

2.  คาจางเหมาบริการ    ตั้งไว  
471,600.-บาท 

0 379,200 0 0 % 0

2.  คาจางเหมาบริการ   ตั้งไว  
638,000.-บาท 

0 0 638,000 -100 % 0

2. คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
675,600.-บาท

0 0 0 100 % 675,600
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
     ตั้งไว  100,000.-บาท  

104,038 0 0 0 % 0

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
     ตั้งไว  50,000.-บาท  

0 40,034 0 0 % 0

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  50,000.-บาท  

0 0 50,000 -100 % 0

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว  
35,000.-บาท

0 0 0 100 % 35,000

2.  โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่รับ
ชําระภาษี  ตั้งไว  20,000.-บาท

1,080 0 0 0 % 0
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2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  30,000.-บาท

0 0 0 100 % 30,000

2. โครงการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ 12 หมู
บาน ตั้งไว  6,000.-บาท

0 0 6,000 -100 % 0

3.  โครงการประชาสัมพันธ์ขาวสารเกี่ยวกับ
ภาษีอากร  ตั้งไว  10,000.-บาท

3,420 0 0 0 % 0

3.  โครงการประชาสัมพันธ์ขาวสารเกี่ยวกับ
ภาษีอากร  ตั้งไว  5,000.-บาท

0 33,225 0 0 % 0

3.  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ขาราชการ และพนักงาน ลูกจาง 
ของเทศบาลตําบลบานถ้ํา                   
ตั้งไว  30,000.-บาท

0 0 0 100 % 30,000

3. โครงการประชาสัมพันธ์ขาวสารเกี่ยวกับ
ภาษีอากร ตั้งไว  6,000.-บาท

0 0 6,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:32 หนา : 27/149



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
    โดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
     ตั้งไว  50,000.-บาท

69,904 0 0 0 % 0

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
    โดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตอเนื่อง)
    ตั้งไว  200,000.-บาท

0 173,400 0 0 % 0

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
โดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (ตอเนื่อง)
                                                     
                    ตั้งไว  100,000.-บาท

0 0 0 100 % 100,000

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
โดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (ตอเนื่อง)
ตั้งไว  200,000.-บาท

0 0 200,000 -100 % 0
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5. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ
และนโยบายบัญชีภาครัฐ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา                              ตั้งไว 
 20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000

6. โครงการประชาสัมพันธ์ขาวสารเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ
         ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000

7. โครงการออกหนวยรับชําระภาษีเคลื่อน
ที่ของเทศบาลตําบลบานถ้ํา
                                                     
                  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,270 6,750 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 695,132 691,909 1,015,000 940,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,322 70,302.15 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 9,975 6,505 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 98,220 71,870 70,000 -57.14 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 187,517 148,677.15 145,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 20,000 190,000 50,000 0 % 50,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 104,004 96,300 108,000 0 % 108,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 124,004 286,300 158,000 158,000
รวมงบดําเนินงาน 1,245,417 1,359,663.15 1,602,000 1,462,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.  ตูเหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสารชนิด 2 
บาน    ตั้งไว  22,000.-บาท  

22,000 0 0 0 % 0

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบติด
ผนัง ขนาด 24,000  BTU  จํานวน 1 
เครื่อง  ราคาเครื่องละ 28,000.-บาท   ตั้ง
ไว 28,000.-บาท 

0 27,800 0 0 % 0

1. ตูเหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสาร    ตั้งไว  
22,000.-บาท

0 0 22,000 -100 % 0

2. จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ ขนาดจอภาพ ไม
นอยกวา ขนาด 6.5 นิ้ว ขนาด 164.2 x 
76.1 x 9.1 มม. จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 9.999 บาท ตั้งไว  9.999 บาท

0 0 9,999 -100 % 0

2. ตูเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน     
ตั้งไว  14,000.-บาท

14,000 0 0 0 % 0
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3.  เกาอี้แบบมีลอเลื่อนสําหรับนั่งทํางาน   
ตั้งไว  12,500.-บาท

12,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

1. จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไมต่ํากวา 90 
กิโลวัตต์  จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 
1,358,000 บาท ตั้งไว  1,358,000 บาท

0 0 1,358,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
 หรือชนิด LED สี   จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 17,000.-บาท       ตั้งไว  
17,000.-บาท

16,990 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 65,490 27,800 1,389,999 0
รวมงบลงทุน 65,490 27,800 1,389,999 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,310,907 1,387,463.15 2,991,999 4,905,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 17,074,428.32 15,820,214.99 22,482,680 20,087,749
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 366,060 385,980 416,160 6.29 % 442,320

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาจางลูกจางประจํา 197,940 209,040 225,480 4.95 % 236,640

คาตอบแทนพนักงานจาง 432,000 432,000 540,000 0 % 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 48,000 48,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,062,000 1,093,020 1,259,640 1,296,960
รวมงบบุคลากร 1,062,000 1,093,020 1,259,640 1,296,960

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 3,505 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 65,060 40,000 -25 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,900 21,860 55,000 -45.45 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 100 % 10,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 9,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 9,900 99,425 150,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 9,900 99,425 150,000 120,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,071,900 1,192,445 1,409,640 1,416,960
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

34,900 26,100 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 34,900 26,100 40,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
ตั้งไว   100,000.-บาท

0 58,925 0 0 % 0
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1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
ตั้งไว   80,000.-บาท

68,490 0 0 0 % 0

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 0 100 % 15,000

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ตั้งไว  50,000.-บาท

0 0 50,000 -100 % 0

10. คาใชจายในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด
สาธารณภัย         ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

2.  โครงการฝึกซอมแผนป้องกันอุบัติภัย
ถนน  ตั้งไว   10,000.-บาท  

11,050 0 0 0 % 0

2.  โครงการฝึกซอมแผนป้องกันอุบัติภัย
ถนน  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

3.  โครงการฝึกซอมแผนการป้องกันระงับ
อัคคีภัย ตั้งไว   30,000.-บาท  

0 29,850 0 0 % 0
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3. โครงการฝึกซอมแผนการป้องกันระงับ
อัคคีภัย ตั้งไว   10,000.-บาท  

8,450 0 0 0 % 0

3. โครงการฝึกซอมแผนการป้องกันระงับ
อัคคีภัย ตั้งไว 10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

3. โครงการฝึกซอมแผนการป้องกันระงับ
อัคคีภัย ตั้งไว 40,000.-บาท  

0 0 40,000 -100 % 0

4.  โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟป่า  
                                                     
                 ตั้งไว 15,000.-บาท

0 0 0 100 % 15,000

4.  โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟป่า  
ตั้งไว   20,000.-บาท

0 17,600 0 0 % 0

4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปญหา
หมอกควันและไฟป่า  
ตั้งไว   15,000.-บาท

14,950 0 0 0 % 0

4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปญหา
หมอกควันและไฟป่า  
ตั้งไว  30,000.-บาท

0 0 30,000 -100 % 0
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5.  โครงการฝึกอบรมดานการป้องกันระงับ
อัคคีภัย สถานศึกษา
      และประชาชนทั่วไป      ตั้งไว   
12,000.-บาท

11,450 0 0 0 % 0

5.  โครงการฝึกอบรมดานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สถานศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป         ตั้งไว  10,000
.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

6.  โครงการชุมชนปลอดภัย       ตั้งไว   
10,000.-บาท

0 8,850 0 0 % 0

6.  โครงการชุมชนปลอดภัย       ตั้งไว   
20,000.-บาท

20,000 0 0 0 % 0

6.  โครงการชุมชนปลอดภัย       ตั้งไว 
10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

6. โครงการชุมชนปลอดภัย      ตั้งไว 
10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

7.  โครงการพัฒนาสวนรุกขชาติและชุมชน
ตําบลบานถ้ํา   ตั้งไว  10,000.-บาท

9,825 0 0 0 % 0

7. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                                     
       ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000
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7. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่าย
ป้องกันและรักษาความสงบ  
ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

8.  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่าย
ป้องกันและรักษาความสงบ  
      ตั้งไว  15,000.-บาท

14,050 0 0 0 % 0

8.  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่าย
ป้องกันและรักษาความสงบ  
      ตั้งไว  25,000.-บาท

0 23,030 0 0 % 0

8. โครงการป้องกันและแกไขปญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
         ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

8. โครงการป้องกันและแกไขปญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
         ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

9.  โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
     ตั้งไว  150,000.-บาท

148,180 0 0 0 % 0
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9. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
                          ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

9. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
                        ตั้งไว  30,000.-บาท

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 306,445 138,255 200,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,400 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 38,900 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 55,300 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 396,645 164,355 240,000 130,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตูเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงและชุดดับเพลิง  
ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 15,000 -100 % 0

2. ตูเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน    
ตั้งไว  14,000.-บาท

0 0 14,000 -100 % 0

3. พัดลมโคจรชนิดติดผนัง     ตั้งไว    
3,600.-บาท

0 0 3,600 -100 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครื่องปมน้ํา (ไดโว) สแตนเลส   ตั้งไว    
10,000.-บาท
ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต์  ทอ 1.1 /2 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ   10,000
.-บาท  

5,000 0 0 0 % 0

1. เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง    ตั้งไว  
32,100.-บาท   

0 0 32,100 -100 % 0

2.  เครื่องเป่าใบไม    ตั้งไว  16,000.-บาท  
 

0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.  อินเวอร์เตอร์แปลงไฟรถยนต์  ตั้งไว  
3,500.-บาท   

0 0 3,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1.  เตียงฉุกเฉินประจํารถพยาบาล แบบ
ปรับนั่ง-นอน    ตั้งไว 45,000.-บาท

0 0 0 100 % 45,000

1. เครื่องดูดเสมหะ จํานวน 2 ชุด  ราคาชุด
ละ 10,000.-บาท    
ตั้งไว    20,000.-บาท 9,000 0 0 0 % 0
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1. เครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาล   ตั้งไว  
3,000.-บาท   

0 0 3,000 -100 % 0

2.  เครื่องกระตุนหัวใจ  (AED)  จํานวน 2 
ชุด   ราคาชุดละ  60,000.-บาท 
ตั้งไว    120,000.-บาท

118,000 0 0 0 % 0

2.  เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว    ตั้งไว  
2,500.-บาท

0 0 0 100 % 2,500

2. เครื่องวัดความดันโลหิต   ตั้งไว  
2,500.-บาท   

0 0 2,500 -100 % 0

3.  เครื่องวัดความดัน      ตั้งไว  
2,500.-บาท

0 0 0 100 % 2,500

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1. ถังอัดอากาศ     ตั้งไว  55,000.-บาท   0 0 55,000 -100 % 0

1. หัวฉีดน้ําดับเพลิง     ตั้งไว    60,000
.-บาท
(ชนิดแบบไรแรงสะทอนดามปืน) จํานวน 2 
หัว ราคาหัวละ 30,000.-บาท  

59,800 0 0 0 % 0

2.  สายสูบน้ําดับเพลิง      ตั้งไว    12,000
.-บาท
ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร จํานวน 1 เสน   
ราคาเสนละ 12,000.-บาท 

12,000 0 0 0 % 0
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2. สายสงน้ําดับเพลิง     ตั้งไว  
25,000.-บาท   

0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 203,800 0 169,700 50,000
รวมงบลงทุน 203,800 0 169,700 50,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 600,445 164,355 409,700 180,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,672,345 1,356,800 1,819,340 1,596,960

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 4,642,800 4,925,040 5,518,680 12.57 % 6,212,520

เงินประจําตําแหนง 78,000 78,000 78,000 0 % 78,000

เงินวิทยฐานะ 206,500 326,055 646,800 0 % 646,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,534,210 1,560,170 2,020,800 -1.11 % 1,998,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 142,180 128,265 85,000 -17.65 % 70,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,603,690 7,017,530 8,349,280 9,005,680
รวมงบบุคลากร 6,603,690 7,017,530 8,349,280 9,005,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 130,500 149,200 151,200 0 % 151,200
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 53,000 33,000 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 183,500 182,200 211,200 211,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน    ตั้ง
ไว  70,000.-บาท 

0 0 70,000 -100 % 0

1.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน     ตั้ง
ไว  100,000.-บาท 

0 19,000 0 0 % 0

1. คาธรรมเนียมตางๆ      ตั้งไว  
5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน     ตั้ง
ไว  100,000.-บาท 

51,380 0 0 0 % 0

2.  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
400,000.-บาท 

388,208 0 0 0 % 0

2.  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
500,000.-บาท 

0 411,169 0 0 % 0

2. คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
660,600.-บาท

0 0 0 100 % 660,600
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2. คาจางเหมาบริการ    ตั้งไว  
400,000.-บาท 

0 0 700,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  70,000.-บาท  

0 0 70,000 -100 % 0

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  80,000.-บาท  

44,559 0 0 0 % 0

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
    ตั้งไว  80,000.-บาท  

0 34,988 0 0 % 0

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว  
35,000.-บาท

0 0 0 100 % 35,000
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2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  40,000.-บาท

0 0 0 100 % 40,000

2.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจาย คาบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม) เพื่อจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต , คาบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาล)  
          ตั้งไว  16,800.-บาท  

0 16,800 0 0 % 0

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจาย คาบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม) เพื่อจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต , คาบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาล)  
                                   ตั้งไว  
16,800.-บาท  

16,800 0 0 0 % 0

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจาย คาบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม) เพื่อจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต , คาบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาล)  
     ตั้งไว  16,800.-บาท  

0 0 16,800 -100 % 0
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3.  คาใชจายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา   ตั้งไว   30,000.-บาท

29,890 0 0 0 % 0

3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจาย คาบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม) เพื่อจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต , คาบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาล)  
              ตั้งไว  16,800.-บาท

0 0 0 100 % 16,800

4.  คาใชจายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา   ตั้งไว   30,000.-บาท

0 0 0 100 % 30,000

4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา )   ตั้งไว   
21,000.-บาท   

0 0 21,000 -100 % 0

4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา )  ตั้งไว   
21,000.-บาท   

21,000 0 0 0 % 0

5. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา )    ตั้งไว   
21,000.-บาท

0 0 0 100 % 21,000

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:32 หนา : 45/149



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,520 900 42,000 -28.57 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 569,357 482,857 919,800 838,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,287 20,572 50,000 -60 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 100,523 108,499 108,000 -44.44 % 60,000

วัสดุกอสราง 20,020 27,886 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,400 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 142,830 162,357 268,000 190,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,385.52 5,136 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 31,565 30,302.4 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 36,950.52 35,438.4 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 932,637.52 862,852.4 1,459,000 1,299,600

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.  โต๊ะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้แบบมีลอ
เลื่อน   ตั้งไว  34,000.-บาท
จํานวน 4 ชุด ราคาชุดละ 8,500.-บาท 
(สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาน
ถ้ํา) 

32,000 0 0 0 % 0

1. โต๊ะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้แบบมีลอ
เลื่อน  ตั้งไว  18,000.-บาท

0 0 18,000 -100 % 0

10. แทนกลาวรายงานทําดวยไม (โพเดียม)  
ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

2. เกาอี้แบบมีลอเลื่อนสําหรับนั่งทํางาน   
ตั้งไว  7,500.-บาท   
จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ  2,500.-บาท 
(สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาน
ถ้ําและหองทํางานกองการศึกษา) 

7,500 0 0 0 % 0

2. เกาอี้แบบมีลอเลื่อนสําหรับนั่งทํางาน  
ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

3.  โต๊ะขาวเอนกประสงค์ (แบบขาพับได)  
ตั้งไว  52,000.-บาท

0 0 52,000 -100 % 0
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3. โต๊ะขาวเอนกประสงค์ (แบบขาพับได)     
ตั้งไว  26,000.-บาท   
จํานวน 10 ตัวราคาตัวละ  2,600.-บาท 
(สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาน
ถ้ํา) 

22,000 0 0 0 % 0

4.  โต๊ะหมูบูชา       ตั้งไว  8,500.-บาท  
ขนาดหนา 9 หมู 9 พรอมฐานรอง จํานวน 
1 ชุด   ราคาชุดละ 8,500.-บาท (สําหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา) 

8,500 0 0 0 % 0

4. ชั้นวางอเนกประสงค์   ตั้งไว  
24,000.-บาท

0 0 24,000 -100 % 0

5.   ตูเหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสารชนิด 2 
บาน   ตั้งไว  11,000.-บาท  
จํานวน 2 ตู   ราคาตูละ  5,500.-บาท  
(สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาน
ถ้ํา) (ตามราคาครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชี

11,000 0 0 0 % 0

5. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พรอมเกาอี้  ตั้งไว  
6,000.-บาท

0 0 6,000 -100 % 0

6. พัดลมโคจรชนิดติดผนัง   ตั้งไว  
20,400.-บาท

0 0 20,400 -100 % 0

7. ตูเหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสาร   ตั้งไว  
16,500.-บาท

0 0 16,500 -100 % 0
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7. โต๊ะรับประทานอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ตั้งไว  67,500.-บาท  
ไมเกิน 6 ที่นั่ง พรอมเกาอี้ จํานวน 15 ชุด 
ราคาชุดละ 4,500.-บาท (สําหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา) 

67,500 0 0 0 % 0

8.  ชั้นวางของชนิด 3 ชั้นโลง   ตั้งไว  
7,500.-บาท

0 0 7,500 -100 % 0

9. ชั้นวางรองเทานักเรียนแบบอลูมิเนียม    
ตั้งไว  6,000.-บาท

0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

1. โต๊ะพับญี่ปุ่น สําหรับเด็กนักเรียน   ตั้งไว 
 2,000.-บาท

0 0 2,000 -100 % 0

2. โต๊ะอนุบาลเหล็กกลมพนสีขาวพรอม
เกาอี้ ตั้งไว  18,000.-บาท

0 0 27,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครื่องเลน ดีวีดี     ตั้งไว  3,500.-บาท 0 0 3,500 -100 % 0

2.  ลําโพงขยายเสียงพรอมแอมปในตัว   
ตั้งไว  10,000.-บาท
(ลําโพงสนามชนิดเคลื่อนที่แบบพกพาพรอม
ไมค์ลอย)  จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
10,000.-บาท (สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด)

8,800 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV   ตั้งไว  17,600.-บาท

0 0 17,600 -100 % 0

1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV  ตั้งไว  35,400.-บาท
ระดับความละเอียดจอภาพ  1920 x 1080 
พิกเซล ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว จํานวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,700 บาท 
(สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาน
ถ้ําและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล)

25,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1. เครื่องทําน้ําเย็นสแตนเลส      ตั้งไว  
9,000.-บาท

0 0 9,000 -100 % 0

2. เครื่องตัดหญาแบบเข็น       ตั้งไว  
13,000.-บาท

0 0 13,000 -100 % 0

3. ชั้นวางถวยอลูมิเนียม       ตั้งไว  
6,000.-บาท

0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานสํานักงาน    ตั้งไว  17,000.-บาท 

0 0 17,000 -100 % 0

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานสํานักงาน  ตั้งไว  85,000.-บาท

0 0 0 100 % 85,000
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1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล   ตั้งไว  21,000.-บาท
จํานวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ  21,000
.-บาท  (สําหรับใชทํางานหองทํางานกอง
การศึกษา)

20,900 0 0 0 % 0

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน ตั้งไว  16,000.-บาท

0 0 0 100 % 16,000

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานสํานักงาน ตั้งไว  34,000.-บาท     
จํานวน  2  เครื่องราคาเครื่องละ 17,000
.-บาท  (สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานถ้ําและหองทํางานกองการศึกษา) 

33,800 0 0 0 % 0

2. เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา ตั้งไว  10,000.-บาท 

0 0 10,000 -100 % 0

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานประมวลผล             ตั้งไว  23,000
.-บาท    จํานวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 
23,000.-บาท   (สําหรับใชทํางานหองทํา
งานกองการศึกษา)

22,900 0 0 0 % 0
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3. เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank  Print)
                                                     
                ตั้งไว  25,800.-บาท

0 0 0 100 % 25,800

4.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา Network 
ตั้งไว  15,800.-บาท   จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 7,900.-บาท  สําหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ําและ
หองทํางานกองการศึกษา) 

15,780 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 276,480 0 265,500 126,800
รวมงบลงทุน 276,480 0 265,500 126,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,812,807.52 7,880,382.4 10,073,780 10,432,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 6. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับ
การพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
โรงเรียนอนุบาลตําบลบานถ้ํา)    
ตั้งไว 60,000.-บาท 

0 0 60,000 -100 % 0

 7. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับการพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบานถ้ํา)   ตั้งไว  70,000.-บาท 

0 0 70,000 -100 % 0

 9.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน)  (คาหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน 
คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานถ้ํา)     ตั้งไว  
90,000.-บาท 

0 79,100 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:32 หนา : 53/149



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

11. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการพัฒนาหอง
สมุดโรงเรียน )     ตั้งไว   100,000.-บาท   

100,000 0 0 0 % 0

1.  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ     ตั้ง
ไว  70,000.-บาท 

0 34,383 0 0 % 0

1. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ     ตั้งไว 
 25,000.-บาท

0 0 0 100 % 25,000

1. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ    ตั้งไว  
70,000.-บาท 

60,623 0 0 0 % 0

10.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน)  (คาจัดการเรียนการสอน
เงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา)   ตั้งไว  156,400.-บาท

0 0 0 100 % 156,400

10.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน)  (เงินรายหัวของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา)   ตั้งไว  
127,500.-บาท 

0 119,000 0 0 % 0
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10.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)    ตั้งไว   
20,000.-บาท   

20,000 0 0 0 % 0

10. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน)  (คาจัดการเรียนการสอนเงินรายหัว
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา)  
  ตั้งไว  136,000.-บาท 

0 0 136,000 -100 % 0

11.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  (คาใชจายสําหรับสนับ
สนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลบานถ้ํา/รายหัว) 
ตั้งไว  144,500.-บาท 

0 121,550 0 0 % 0

11. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบานถ้ํา/รายหัว) 
                                                     
            ตั้งไว  156,400.-บาท

0 0 0 100 % 156,400
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11. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบานถ้ํา/รายหัว) 
ตั้งไว  166,600.-บาท 

0 0 166,600 -100 % 0

12.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูของโรงเรียน)     ตั้งไว  
50,000.-บาท 

50,000 0 0 0 % 0

12. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บานถ้ํา คาหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน 
และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)           
                                                     
             ตั้งไว  103,960.-บาท

0 0 0 100 % 103,960
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12. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บานถ้ํา คาหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน 
และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)          ตั้งไว 
 110,740.-บาท 

0 0 110,740 -100 % 0

12. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บานถ้ํา คาหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน 
และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)          ตั้งไว 
 96,050.-บาท 

0 15,820 0 0 % 0

13.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)                      
      ตั้งไว   20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000

13.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการปรับ
ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)     ตั้งไว   
20,000.-บาท   

0 20,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:32 หนา : 57/149



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

13. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา)    ตั้งไว   20,000.-บาท  

0 0 20,000 -100 % 0

14. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานถ้ํา)  
ตั้งไว  333,000.-บาท 

283,340 0 0 0 % 0

14. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการพัฒนา
 หองสมุดโรงเรียน )        ตั้งไว   100,000
.-บาท   

0 0 100,000 -100 % 0

14. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน )             ตั้งไว   
100,000.-บาท

0 0 0 100 % 100,000

15.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหา
อาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ถ้ํามงคล)    ตั้งไว  196,000.-บาท

200,780 0 0 0 % 0
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15. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการพัฒนาแหลง
เรียนรูของโรงเรียน)              ตั้งไว  
50,000.-บาท

0 0 0 100 % 50,000

15. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการพัฒนาแหลง
เรียนรูของโรงเรียน)   ตั้งไว  50,000.-บาท 0 0 50,000 -100 % 0

16.   โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหา
อาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ถ้ําอนามัย) ตั้งไว  53,900.-บาท

50,680 0 0 0 % 0

16.  โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของทองถิ่น (คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา)    ตั้งไว 
 50,000.-บาท

0 0 0 100 % 50,000

16.  โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของทองถิ่น (คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา)  ตั้งไว  
50,000.-บาท 

0 50,000 0 0 % 0
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16. โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของทองถิ่น (คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา)  ตั้งไว  
50,000.-บาท 

0 0 50,000 -100 % 0

17. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายโครงการสงเสริมการ
เรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่นไทย ผานการเลน)  
ตั้งไว  100,000.-บาท

0 0 0 100 % 100,000

17. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายโครงการสงเสริมการ
เรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่นไทย ผานการเลน) 
ตั้งไว  50,000.-บาท 

0 0 50,000 -100 % 0

18.  คาใชจายในโครงการอบรม สัมมนา 
"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น      
                                                     
                ตั้งไว 11,000.-บาท

0 0 0 100 % 11,000

18.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา)   ตั้งไว  
300,000.-บาท 

0 245,220 0 0 % 0
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18. คาใชจายในโครงการอบรม สัมมนา 
"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น   ตั้งไว 11,000.-บาท

0 0 11,000 -100 % 0

19.  คาใชจายในโครงการอบรม สัมมนา 
"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว  33,000.-บาท

0 0 0 100 % 33,000

19. คาใชจายในโครงการอบรม สัมมนา 
"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว  33,000.-บาท

0 0 33,000 -100 % 0

19. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล) 
   ตั้งไว  181,300.-บาท

0 141,920 0 0 % 0

2.  โครงการสานสัมพันธ์วันแหงความสําเร็จ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา
     ตั้งไว  15,000.-บาท 

0 15,000 0 0 % 0

2.  โครงการสานสัมพันธ์วันแหงความสําเร็จ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา
ตั้งไว  15,000.-บาท 

15,000 0 0 0 % 0
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2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับโครงการ
สานสัมพันธ์วันแหงความสําเร็จโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา)   
                                                     
                 ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 0 100 % 15,000

2. โครงการสานสัมพันธ์วันแหงความสําเร็จ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา
       ตั้งไว  15,000.-บาท 

0 0 15,000 -100 % 0

20. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานถ้ํา)    
                                                     
             ตั้งไว  386,400.-บาท

0 0 0 100 % 386,400

20. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานถ้ํา) 
ตั้งไว  320,000.-บาท 

0 0 320,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:32 หนา : 62/149



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

20. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํา
อนามัย) ตั้งไว  78,400.-บาท

0 58,040 0 0 % 0

21. คาใชจายในโครงการอบรม สัมมนา 
"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"  ตั้งไว  
33,000.-บาท

0 11,000 0 0 % 0

21. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล) 
 ตั้งไว  181,300.-บาท

0 0 181,300 -100 % 0

21. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล) 
ตั้งไว  195,600.-บาท

0 0 0 100 % 195,600

22. คาใชจายในโครงการอบรม สัมมนา 
"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"  ตั้ง
ไว  11,000.-บาท

0 33,000 0 0 % 0
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22. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํา
อนามัย)  ตั้งไว  83,300.-บาท

0 0 83,300 -100 % 0

22. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํา
อนามัย) ตั้งไว  92,700.-บาท

0 0 0 100 % 92,700

23. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงาน
ดานกิจกรรม พัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา 
และนันทนาการ ประจําปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว 
 4,500 บาท 

0 4,500 0 0 % 0

23. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สุวรรณคูหา)  ตั้งไว  97,800.-บาท

0 0 0 100 % 97,800

24. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตน
คูหาวนาราม) ตั้งไว  87,500.-บาท

0 0 0 100 % 87,500
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3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับโครงการ
การแขงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ)     
      ตั้งไว  30,000.-บาท

0 0 0 100 % 30,000

4. โครงการ การแขงขันทักษะวิชาการ 
ระดับภาค   ตั้งไว  50,000.-บาท

50,000 0 0 0 % 0

4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับโครงการ
การแขงขันทักษะวิชาการ ระดับภาค 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา) 
                                                     
                 ตั้งไว  30,000.-บาท

0 0 0 100 % 30,000

5.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับโครงการ
การแขงขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบานถ้ํา)   
                                                     
                   ตั้งไว  30,000.-บาท

0 0 0 100 % 30,000

5. โครงการ การแขงขันทักษะวิชาการ 
ระดับภาค   ตั้งไว  40,000.-บาท

12,700 0 0 0 % 0
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6. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับ
การพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
โรงเรียนอนุบาลตําบลบานถ้ํา)      
                                                     
                 ตั้งไว 60,000.-บาท

0 0 0 100 % 60,000

7. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน)  (เงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานถ้ํา)    ตั้งไว  
235,000.-บาท 

207,920 0 0 0 % 0

7. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับการพัฒนา
ผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบานถ้ํา) ตั้งไว  70,000.-บาท

0 0 0 100 % 70,000

8. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายสําหรับสนับสนุน
คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบานถ้ํา/รายหัว) 
ตั้งไว  135,000.-บาท 

139,400 0 0 0 % 0
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8. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายโครงการ
ชวยเหลือคาพาหนะนําสงเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ําและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลไปสงสถาน
พยาบาล)   ตั้งไว  1,650.-บาท 

0 0 1,650 -100 % 0

8. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายโครงการ
ชวยเหลือคาพาหนะนําสงเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ําและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลไปสงสถาน
พยาบาล)   ตั้งไว 1,840.-บาท

0 0 0 100 % 1,840

9. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน) (คาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา)   ตั้งไว  90,400.-บาท 

0 0 93,400 -100 % 0
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9. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน) (คาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา)  ตั้งไว  103,960.-บาท

0 0 0 100 % 103,960

9. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบานถ้ํา คา
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)  ตั้งไว  90,000.-บาท 

84,750 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,275,193 948,533 1,551,990 2,006,560
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 889,400

คาอาหารเสริม (นม) 626,557.54 744,931.72 874,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 626,557.54 744,931.72 874,000 889,400
รวมงบดําเนินงาน 1,901,750.54 1,693,464.72 2,425,990 2,895,960

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ํา
ประชานุเคราะห์  โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน
     ใหกับเด็กนักเรียน    ตั้งไว   960,000
.-บาท  

0 758,340 0 0 % 0

1.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ํา
ประชานุเคราะห์  ตั้งไว   924,000.-บาท  
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบาน
ถ้ําประชานุเคราะห์ในการจัดหา
อาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บานถ้ําประชานุเคราะห์  

920,740 0 0 0 % 0

1. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชานุเคราะห์ 
 ตั้งไว   844,000.-บาท  

0 0 844,000 -100 % 0

1. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชานุเคราะห์ 
 ตั้งไว   865,200.-บาท

0 0 0 100 % 865,200

2.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง 
โครงการจัดหาอาหารกลางวันใหกับเด็ก
     นักเรียน  ตั้งไว  264,000.-บาท

0 208,600 0 0 % 0
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2.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง  
ตั้งไว  256,000.-บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบาน
ถ้ําประชาบํารุงในการจัดหาอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบานถ้ําประชา
บํารุง  

244,000 0 0 0 % 0

2.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง  
ตั้งไว  310,800.-บาท

0 0 0 100 % 310,800

2. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง ตั้ง
ไว  268,000.-บาท

0 0 268,000 -100 % 0

3.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง  
โครงการสงเสริมวินัยและจริยธรรมนักเรียน 
 
     ตั้งไว  15,000.-บาท  

0 15,000 0 0 % 0

3.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง  
ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

3. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง  ตั้ง
ไว  15,000.-บาท  

0 0 15,000 -100 % 0
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3. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง  ตั้ง
ไว  15,000.-บาท  
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบาน
ถ้ําประชาบํารุงเป็นคาใชจาย
ที่จําเป็นตามโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ

15,000 0 0 0 % 0

4.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ํา
ประชานุเคราะห์ โครงการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 
     ตั้งไว  20,000.-บาท  

0 20,000 0 0 % 0

4. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชานุเคราะห์ 
ตั้งไว  20,000.-บาท  

0 0 20,000 -100 % 0

4. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชานุเคราะห์ 
ตั้งไว  20,000.-บาท  
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบาน
ถ้ําประชานุเคราะห์ เป็นคาใชจาย
ที่จําเป็นตามโครงการ สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ   

20,000 0 0 0 % 0

4. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง  ตั้ง
ไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

5.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ํา
ประชานุเคราะห์ ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000
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6.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ํา
ประชานุเคราะห์ ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.  อุดหนุนวัดรัตนคูหาวนาราม ในการจัด
หาอาหารกลางวัน
     ตั้งไว     68,600.-บาท

0 41,380 0 0 % 0

1. อุดหนุนวัดรัตนคูหาวนาราม   ตั้งไว     
44,100.-บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกวัดรัตน
คูหาวนารามในการจัดหาอาหารกลางวัน
ใหแกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาวนา
ราม 

34,980 0 0 0 % 0

1. อุดหนุนวัดรัตนคูหาวนาราม   ตั้งไว  
68,600.-บาท

0 0 68,600 -100 % 0

2.  อุดหนุนวัดสุวรรณคูหา    ตั้งไว   
93,100.-บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกวัดสุวรรณ
คูหา ในการจัดหาอาหารกลางวัน
ใหแกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา  

87,720 0 0 0 % 0

2.  อุดหนุนวัดสุวรรณคูหา ในการจัดหา
อาหารกลางวัน ตั้งไว     88,200.-บาท

0 87,780 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:32 หนา : 72/149



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2. อุดหนุนวัดสุวรรณคูหา    ตั้งไว       
147,000.-บาท

0 0 147,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,322,440 1,131,100 1,362,600 1,216,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,322,440 1,131,100 1,362,600 1,216,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,224,190.54 2,824,564.72 3,788,590 4,111,960
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว 
   10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

1.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของ
     นักเรียนโรงเรียน ถ้ําปินวิทยาคม 
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา  
     ตั้งไว   20,000.-บาท  

0 20,000 0 0 % 0
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1. อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว  
  30,000.-บาท  
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนถ้ํา
ปินวิทยาคม เพื่อเป็นคาใชจาย
ที่จําเป็นตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน ถ้ําปิน
วิทยาคม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

30,000 0 0 0 % 0

1. อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว  
20,000.-บาท  

0 0 20,000 -100 % 0

2.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว 
   10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

2.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว 
   20,000.-บาท  
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนถ้ํา
ปินวิทยาคม เพื่อเป็นคาใชจาย
ที่จําเป็นตามโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน โรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม 
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา  

20,000 0 0 0 % 0
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2.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ 
     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
โรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม อําเภอดอกคําใต 
     จังหวัดพะเยา   ตั้งไว    20,000.-บาท 

0 20,000 0 0 % 0

2. อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว  
 20,000.-บาท  

0 0 20,000 -100 % 0

3.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม 
โครงการบริหารจัดการขยะโรงเรียน
    ถ้ําปินวิทยาคม  อําเภอดอกคําใต  
จังหวัดพะเยา   ตั้งไว   20,000.-บาท  

0 20,000 0 0 % 0

3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว  
  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว  
20,000.-บาท  

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 60,000 60,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 60,000 60,000 30,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 50,000 60,000 60,000 30,000
รวมแผนงานการศึกษา 11,086,998.06 10,764,947.12 13,922,370 14,574,040
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 757,080 800,760 893,080 135.83 % 2,106,120

เงินประจําตําแหนง 0 0 28,000 178.57 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 18,000 500 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 757,080 800,760 951,080 2,304,120
รวมงบบุคลากร 757,080 800,760 951,080 2,304,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000 0 30,000 0 % 30,000

คาเชาบาน 33,000 30,000 45,000 0 % 45,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,850 4,800 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 38,850 34,800 95,000 95,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน     ตั้ง
ไว     20,000.-บาท 

15,600 0 0 0 % 0

1. คาธรรมเนียมตางๆ      ตั้งไว  
2,000.-บาท

0 0 0 100 % 2,000

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน     ตั้ง
ไว     20,000.-บาท 

0 4,200 10,000 -100 % 0

2.  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
1,500,000.-บาท 

1,387,341 0 0 0 % 0

2.  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
1,562,800.-บาท

0 0 0 100 % 1,562,800

2.  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
1,744,800.-บาท 

0 1,509,625 0 0 % 0

2. คาจางเหมาบริการ   ตั้งไว  
1,738,800.-บาท 

0 0 1,738,800 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว   20,000.-บาท  

0 4,504 0 0 % 0

1.  คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว  
18,000.-บาท

0 0 0 100 % 18,000

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว   20,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว   20,000-บาท  

18,382 0 0 0 % 0

2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว   20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000
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2. โครงการตําบลบานถ้ําเมืองนาอยู  ตั้งไว  
  30,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

3. โครงการตําบลบานถ้ําเมืองนาอยู   ตั้งไว 
   15,000.-บาท

0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 85,460 293,700 240,000 -58.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,506,783 1,812,029 2,008,800 1,717,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,136 14,859 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 92,385 15,018 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสราง 10,010 19,500 110,000 -72.73 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 82,680 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 78,988 56,900 60,000 0 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 41,300 33,375 30,000 133.33 % 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 12,060 14,100 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,900 9,870 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 253,779 246,302 410,000 320,000
รวมงบดําเนินงาน 1,799,412 2,093,131 2,513,800 2,132,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. พัดลมโคจรชนิดติดผนัง    ตั้งไว  
27,200.-บาท

0 0 27,200 -100 % 0

2. ถังน้ํา    ตั้งไว  18,600.-บาท 0 0 18,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ   ตั้งไว  
20,000.-บาท   

0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครื่องเพาเวอร์แอมป ขยายเสียง   ตั้งไว  
12,200.-บาท

0 0 27,200 -100 % 0

2. ตูลําโพง     ตั้งไว  12,000.-บาท 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน ตั้งไว  32,000.-บาท  

0 0 32,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 137,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 137,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,556,492 2,893,891 3,601,880 4,436,920
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี     
                                                     
          ตั้งไว     30,000.-บาท

0 0 0 100 % 30,000
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1. คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
    คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา
    ลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี ตั้งไว     15,000.-บาท 

2,070 0 0 0 % 0

1. คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
นปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี     
 ตั้งไว     15,000.-บาท 

0 0 15,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําใน
การควบคุมป้องกันโรคติดตอในชุมชน
แบบมีสวนรวมเทศบาลตําบลบานถ้ํา   ตั้ง
ไว   10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000
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1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําใน
การควบคุมป้องกันโรคติดตอในชุมชน
แบบมีสวนรวมเทศบาลตําบลบานถ้ํา   ตั้ง
ไว   10,000.-บาท   

0 50,000 0 0 % 0

1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําใน
การควบคุมป้องกันโรคติดตอในชุมชน
แบบมีสวนรวมเทศบาลตําบลบานถ้ํา   ตั้ง
ไว   10,000.-บาท   

0 0 10,000 -100 % 0

10. โครงการป้องกันและแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน 
                                                     
                   ตั้งไว   5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

10. โครงการป้องกันและแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน
ตั้งไว   5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

11. โครงการจัดการปญหาขอรองเรียนดาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม  
                                                     
                ตั้งไว   5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000
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11. โครงการจัดการปญหาขอรองเรียนดาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม  
ตั้งไว   5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    ตั้งไว   
5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   ตั้งไว   
5,000.-บาท   

0 0 5,000 -100 % 0

3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการคุมครองผูบริโภค  การตรวจสอบ
แกไขปญหาขอรองเรียน รองทุกข์และการ
อนามัยสิ่งแวดลอมอันจะมีผลหรืออาจจะมี
ผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตําบลบานถ้ํา      ตั้งไว   
10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000
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3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการคุมครองผูบริโภค  การตรวจสอบ
แกไขปญหาขอรองเรียน รองทุกข์และการ
อนามัยสิ่งแวดลอมอันจะมีผลหรืออาจจะมี
ผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตําบลบานถ้ํา   ตั้งไว   
10,000.-บาท   

0 0 10,000 -100 % 0

4.   โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ติดตอ    ตั้งไว   20,000.-บาท   

0 11,640 0 0 % 0

4.  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ติดตอ    ตั้งไว   40,000.-บาท   

4,850 0 0 0 % 0

4. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ติดตอ    ตั้งไว   20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000

4. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ติดตอ   ตั้งไว   20,000.-บาท   

0 0 20,000 -100 % 0

5. โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ    
ตั้งไว   20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000

5. โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ   
ตั้งไว   20,000.-บาท   

0 0 20,000 -100 % 0

6. โครงการ รวมทํา รวมคิดพิชิตยุงราย    
ตั้งไว   20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000

6. โครงการ รวมทํา รวมคิดพิชิตยุงราย   
ตั้งไว   20,000.-บาท   

0 0 40,000 -100 % 0
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7.   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี    ตั้งไว  30,000.-บาท

0 17,760 0 0 % 0

7.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ในการควบคุมป้องกันโรคเอดส์เพื่อลด
จํานวนผูป่วยรายใหมในชุมชน     ตั้งไว   
10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

7.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ในการควบคุมป้องกันโรคเอดส์เพื่อลด
จํานวนผูป่วยรายใหมในชุมชน   ตั้งไว   
10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี         ตั้งไว  25,000.-บาท

21,660 0 0 0 % 0
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8.  โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและ
ประชาชนดานการสงเสริมสุขภาพ 
การควบคุมและป้องกันโรคในชุมชนตําบล
บานถ้ํา  ตั้งไว   5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

8. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและ
ประชาชนดานการสงเสริมสุขภาพ 
การควบคุมและป้องกันโรคในชุมชนตําบล
บานถ้ํา ตั้งไว   5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

9. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี          ตั้งไว  
30,000.-บาท

0 0 0 100 % 30,000

9. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    ตั้งไว  
30,000.-บาท

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 28,580 79,400 175,000 170,000
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รวมงบดําเนินงาน 28,580 79,400 175,000 290,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอก
คําใต โครงการศูนย์พักคอยผูป่วยติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อําเภอ
ดอกคําใต  ตั้งไว 25,000.-บาท 

0 0 25,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 
12 หมูบาน        ตั้งไว   240,000.-บาท

0 0 0 100 % 240,000

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 
12 หมูบาน     ตั้งไว   240,000.-บาทเพื่อ
จายเป็นเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมู
บานในเขตพื้นที่ตําบลบานถ้ํา จํานวน 12 
หมูบานๆ ละ 20,000.-บาท เป็นเงิน 
240,000.-บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ
ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบท
ของพื้นที่ 

240,000 0 0 0 % 0

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 
12 หมูบาน       ตั้งไว   240,000.-บาท

0 240,000 0 0 % 0
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1. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 
12 หมูบาน      ตั้งไว   240,000.-บาท

0 0 240,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 240,000 240,000 265,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 265,000 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 268,580 319,400 440,000 530,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,825,072 3,213,291 4,041,880 4,966,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 611,340 650,820 712,200 5.59 % 752,040

คาตอบแทนพนักงานจาง 142,320 146,640 152,520 3.07 % 157,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 17,100 12,780 10,000 -20 % 8,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 770,760 810,240 874,720 917,240
รวมงบบุคลากร 770,760 810,240 874,720 917,240
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตูเหล็ก ชนิดแบบมีบานกระจกเลื่อน  ตั้ง
ไว  14,000.-บาท  
ขนาดกวางไมนอยกวา 15 นิ้ว ยาวไมนอย
กวา 4 ฟุต สูงไมนอยกวา 34 นิ้ว 
จํานวน 2 ตูราคาตูละ 7,000.-บาท 

14,000 0 0 0 % 0

1. พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง  ตั้งไว  
5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

2. ตูเหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสารชนิด 2 
บาน จํานวน 3 ตู
ราคาตูละ 5,500.-บาท      ตั้งไว  16,500
.-บาท  

15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1. ตูเย็น    ตั้งไว  6,500.-บาท 0 0 6,500 -100 % 0

2. เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น  ตั้งไว  
6,500.-บาท

0 0 6,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,000 0 18,000 0
รวมงบลงทุน 29,000 0 18,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 799,760 810,240 892,720 917,240
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  โครงการแกไขปญหาความยากจนและ
สวัสดิการอื่นๆ  แกผูดอยโอกาส  
ผูยากจน ผูยากไร ผูสติไมสมประกอบ  ฯลฯ 
 ตั้งไว  30,000.-บาท

28,350 0 0 0 % 0

1. คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนใน
การแกไขปญหาความยากจนและสวัสดิการ
อื่นๆ แกผูดอยโอกาสและ ผูยากจน ครอบ
ครัวผูมีรายไดนอย ผูยากไร ผูสติไมสม
ประกอบ ฯลฯ      ตั้งไว  30,000.-บาท

0 0 0 100 % 30,000
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1. โครงการแกไขปญหาความยากจนและ
สวัสดิการอื่นๆ  แกผูดอยโอกาสและ
ผูยากจน ครอบครัวผูมีรายไดนอย ผูยากไร 
ผูสติไมสมประกอบ ฯลฯ
ตั้งไว  28,000.-บาท

0 0 28,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 28,350 0 28,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 28,350 0 28,000 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 28,350 0 28,000 30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 828,110 810,240 920,720 947,240

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,058,760 1,121,460 1,410,920 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 78,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 -100 % 0
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,238,760 1,301,460 1,608,920 0
รวมงบบุคลากร 1,238,760 1,301,460 1,608,920 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบาน 42,000 42,000 40,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,000 20,000 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 56,000 62,000 85,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน    ตั้ง
ไว   10,000.-บาท 

0 9,000 0 0 % 0

1.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน   ตั้งไว 
  10,000.-บาท 

0 0 10,000 -100 % 0

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน     ตั้ง
ไว  20,000.-บาท 

16,500 0 0 0 % 0

2. คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
756,015.-บาท 

987,500 0 0 0 % 0

2. คาจางเหมาบริการ   ตั้งไว   
594,800.-บาท 

0 0 789,800 -100 % 0
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3.  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว   
737,200.-บาท 

0 624,000 0 0 % 0

4. คาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า   ตั้งไว     
20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
ตั้งไว  20,000.-บาท  

19,824 0 0 0 % 0

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
    ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 8,366 0 0 % 0

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0
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2. โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมและ
การจัดเก็บฐานขอมูลผังเมือง 
ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

3.  คาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์   ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 122,411.82 100,274.6 160,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,146,235.82 741,640.6 1,014,800 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,815 8,694 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 119,870 45,255 90,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 91,405 74,195 225,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,180 17,464 130,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,604 30,332 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,600 0 20,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 0 4,850 10,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 307,474 180,790 520,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,509,709.82 984,430.6 1,619,800 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครื่องปรับอากาศ   ตั้งไว  28,000.-บาท 0 0 28,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

1.  ปมน้ําบาดาล (ซับเมอร์ส)   ตั้งไว  
30,000.-บาท

0 0 30,000 -100 % 0

1. เครื่องปมจุมดูดโคลน (ไดโว)   ตั้งไว     
8,000.-บาท
ขนาดไมนอยกวา 2 นิ้ว ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 
220 โวลล์ 500-800 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 8,000.-บาท 

7,000 0 0 0 % 0

2. ปมน้ําบาดาล (ซับเมอร์ส)   ตั้งไว  
60,000.-บาท

0 0 60,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

1. เครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่ง   ตั้งไว  
10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

1. เครื่องสกัดคอนกรีต (แย็กไฟฟ้า)   ตั้งไว  
   20,000.-บาท
กําลังไฟฟ้า 1,500 – 1,750  วัตต์ จํานวน 
1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000.-บาท 

18,500 0 0 0 % 0
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2.  คอมาเหล็ก  ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว   
ตั้งไว     4,600.-บาท
ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ   2,300.-บาท  

2,800 0 0 0 % 0

2.  รถขุดตีนตะขาบ       ตั้งไว  
1,900,000.-บาท

0 0 200,000 -100 % 0

3. คอมาเหล็ก  ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว   
ตั้งไว     5,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมาเหล็ก ขนาดไม
นอยกวา 20 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ
2,500.-บาท  

4,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. หมอแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 KVA 
พรอมมิเตอร์ไฟฟ้า ประกอบ CT 
    และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ   ตั้งไว     
200,000.-บาท

0 179,027.63 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1.  เครื่องตัดหญาสะพายหลังชนิดแบบขอ
ออน  ตั้งไว     22,000.-บาท

0 19,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

1. เครื่องเจียรไฟฟ้า      ตั้งไว     2,000
.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า 
ขนาดใบไมนอยกวา 4 นิ้ว กําลังไฟฟ้า 
800-1,000 วัตต์ 220 โวลล์  จํานวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000.-บาท 

1,800 0 0 0 % 0

1. สวานโรตารี่   ตั้งไว  10,000.-บาท 0 0 10,000 -100 % 0

2.  สวานไขควงไรสาย     ตั้งไว     2,500
.-บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานไขควงไรสาย
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500
.-บาท

2,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

1. กลองวัดระดับอัตโนมัติ   ตั้งไว  
35,000.-บาท

0 0 35,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  ตั้งไว  
6,300.-บาท 

0 0 6,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,300 198,027.63 379,300 0
รวมงบลงทุน 36,300 198,027.63 379,300 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,784,769.82 2,483,918.23 3,608,020 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1.  โครงการกอสรางหองเก็บของ สํานัก
งานเทศบาลตําบลบานถ้ํา
     ตั้งไว    68,500.-บาท  

0 68,500 0 0 % 0

1. โครงการปรับปรุงหองประชาสัมพันธ์และ
ศูนย์ขอมูลขาวสาร
    สํานักงานเทศบาลตําบลบานถ้ํา  ตั้งไว   
 40,000.-บาท  

0 0 40,000 -100 % 0

2.  โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะสํานัก
งานเทศบาลตําบลบานถ้ํา 
     ตั้งไว   303,000.-บาท  

0 302,500 0 0 % 0

2.  โครงการปรับปรุงลานจอดรถ คอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) 
  (ลานจอดรถดับเพลิงอาคารงานป้องกันฯ)  
พื้นที่หมู 9  ตั้งไว  61,500.-บาท  

0 0 61,500 -100 % 0
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3.  โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบานถ้ํา 
     ตั้งไว    157,500.-บาท  

0 157,500 0 0 % 0

3. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบานถ้ํา (ปรับปรุงหองทํางาน
นายกเทศมนตรี)  ตั้งไว 27,400 บาท

0 0 27,400 -100 % 0

4.  โครงการกอสรางประตูเหล็กทาง
เขา-ทางออกสํานักงานเทศบาล
     ตําบลบานถ้ํา    ตั้งไว       57,000
.-บาท  

0 57,000 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

 8. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมูที่  5
แบบมีฝาปิด   ตั้งไว  150,000.-บาท
ขนาดความกวางภายใน  0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.60 เมตร ยาว 60 เมตร  ตอเนื่อง
บานนายฤทธิ์  พื้นที่หมู 5  ตําบลบานถ้ํา  
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  

147,500 0 0 0 % 0
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1.  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)  แบบมีฝาปิด 
พื้นที่หมูที่  2    ตั้งไว  172,000.-บาท
ขนาดความกวางภายใน 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 68 เมตร สายหนา
บานสมคิด ศรีรัตน์ – ลําเหมืองบาน นายม
เณร (ฝ่งทิศตะวันออก) พื้นที่หมู  2  ตําบล
บานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา   

171,000 0 0 0 % 0

1.  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)  พื้นที่หมู  1
     ตั้งไว  286,000.-บาท

0 285,000 0 0 % 0

1. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด ขนาดความ
กวางภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร ยาว 135 เมตร (จากบานนาย
ประยงค์ ถึงบานนายวิชาญ)  พื้นที่หมู 4  
ตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัด
พะเยา    งบประมาณตั้งไว   
334,400.-บาท    ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   (เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5  หนา 68) 
(กองชาง)

0 0 334,400 -100 % 0
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1. โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) พรอมบอพัก (คสล.)
     พื้นที่หมู  2  ตั้งไว  200,900.-บาท

0 0 200,900 -100 % 0

10.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  พื้นที่หมู  7
 ตั้งไว  200,000.-บาท
 

0 200,000 0 0 % 0

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)    พื้นที่หมูที่  6
ตั้งไว  348,500.-บาท
ขนาดความกวาง  4.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ยาว  146  เมตร  หรือคิดเป็น
พื้นที่ไมนอยกวา 584  ตารางเมตร หรือคิด
เป็นปริมาณคอนกรีตที่ใชไมนอยกวา 87.00
 ลูกบาศก์เมตร สายบานนายฉลอง-บาน
นายทวี  ไชยวุฒิ  พื้นที่หมู  6  ตําบลบาน
ถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  

348,000 0 0 0 % 0

10. โครงการซอมแซมถนนโดยใชวัสดุคัด
เลือกและหินคลุก   พื้นที่หมู 11
ตั้งไว  264,500.-บาท

0 0 264,500 -100 % 0
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11.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู  8
 ตั้งไว  495,000.-บาท

0 494,000 0 0 % 0

11.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมูที่  7 
แบบมีฝาปิดตั้งไว  111,500.-บาท
แบบมีฝาปิด ขนาดความกวางภายใน  0.40
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 42  เมตร 
จากบาน  นายหลา-ลําเหมือง พื้นที่หมู  7  
ตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัด
พะเยา  

110,000 0 0 0 % 0

12.  โครงการกอสรางกําแพงกั้นดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมูที่  8
ตั้งไว  85,500.-บาท
ยาว  10 เมตร   พรอมตอเติมทอเหลี่ยม 
สายลําเหมืองกลาง  พื้นที่หมู  8  ตําบล
บานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

84,500 0 0 0 % 0

12. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู  9         
      ตั้งไว  137,000.-บาท

0 136,000 0 0 % 0
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13.  โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(คสล.) พื้นที่หมู  9
       ตั้งไว  63,000.-บาท

0 63,000 0 0 % 0

13. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมูที่  9 แบบมีฝา
ปิด   ตั้งไว  92,500.-บาท
ขนาดความกวางภายใน  0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 35  เมตร จากหนา
บานนายสมพร อินต๊ะสาร – สี่แยกบานพอ
หลวงทาย พื้นที่หมู  9  ตําบลบานถ้ํา  
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  

88,071 0 0 0 % 0

14. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู  10         
      ตั้งไว  415,000.-บาท

0 414,000 0 0 % 0
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14. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมูที่  11 แบบมีฝา
ปิด      ตั้งไว  282,500.-บาท
ขนาดความกวางภายใน  0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว  117  เมตร  
จากหนาบานนายสมบูรณ์  แขงขัน – ลํา
เหมือง พื้นที่หมู  11  ตําบลบานถ้ํา  อําเภอ
ดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  

278,000 0 0 0 % 0

15.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู  12    
     
      ตั้งไว  229,000.-บาท

0 228,000 0 0 % 0

15.  โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  
พื้นที่หมูที่  11
ตั้งไว    150,000.-บาท
ขนาดกวาง 3.00  เมตร ยาว 615 เมตร 
หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกที่ใชไมนอยกวา 
172.50 ลูกบาศก์เมตร  ทางสาธารณ
ประโยชน์เขตเทศบาล  (สายสันป่ากาว 1  
นายนัด – นางศรี)  พื้นที่หมู 11  ตําบลบาน
ถ้ํา อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

149,500 0 0 0 % 0
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16.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด 
พื้นที่หมูที่ 12     ตั้งไว  76,000.-บาท
ขนาดความกวางภายใน 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 25  เมตร จากบาน
นายสกานต์  แปงศรี  พื้นที่หมู  12  ตําบล
บานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  

70,262 0 0 0 % 0

16.  โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  
 พื้นที่หมูที่  5
       ตั้งไว  134,000.-บาท

0 133,500 0 0 % 0

17.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด
พื้นที่หมูที่  12     ตั้งไว  162,000.-บาท
ขนาดความกวางภายใน  0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 65.00 เมตร 
จากทางหลวง-บานนายแหลง   ไชยวุฒิ  
พื้นที่หมู 12  ตําบลบานถ้ํา 
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  

160,000 0 0 0 % 0
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17.  โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  
พื้นที่หมูที่ 5
       ตั้งไว  87,000.-บาท

0 87,000 0 0 % 0

18.   โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก 
 พื้นที่หมูที่ 6
 ตั้งไว  60,000.-บาท

0 60,000 0 0 % 0

18.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)    พื้นที่หมูที่  12
ตั้งไว  150,000.-บาท
ขนาดความกวาง  3.50  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  ยาว  100  เมตร  หรือคิดเป็น
พื้นที่ไมนอยกวา 350  ตารางเมตร หรือคิด
เป็นปริมาณคอนกรีตที่ใชไมนอยกวา 35.00
 ลูกบาศก์เมตร สายจากปางทางถนนบาน
ถ้ํา – บานปาง ถึง บานนายเชิดพงค์  อัมพุธ 
 พื้นที่หมู 12 ตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอก
คําใต  จังหวัดพะเยา  

150,000 0 0 0 % 0

19.   โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก 
 พื้นที่หมูที่  6
 ตั้งไว  105,500.-บาท

0 105,000 0 0 % 0
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2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)    พื้นที่หมูที่  2
ตั้งไว  292,000.-บาท
ขนาดความกวาง  4.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ยาว  120 เมตร  หรือคิดเป็น
พื้นที่ไมนอยกวา 484  ตารางเมตร หรือคิด
เป็นปริมาณคอนกรีตที่ใชไมนอยกวา 72.00
 ลูกบาศก์เมตร สายตลาดสดเทศบาลตําบล
บานถ้ํา (ฝ่งทิศใต)   พื้นที่หมู  2  ตําบล
บานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา   

291,500 0 0 0 % 0

2. โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
    ตําบลบานถ้ํา  พื้นที่หมู  2  ตั้งไว  
202,500.-บาท

0 0 202,500 -100 % 0
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2. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด ขนาดความ
กวางภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร ยาว 159 เมตร (จากบานพอหลวง
ทาย ถึงบานคําบอน)  พื้นที่หมู 9  ตําบล
บานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  
งบประมาณ   443,000.-บาท  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป(เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 
หนา 66) (กองชาง)

0 0 443,000 -100 % 0

2. โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  พื้นที่หมู  2
    ตั้งไว  487,000.-บาท

0 486,000 0 0 % 0

2.5   โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด
พื้นที่หมูที่  4  ตั้งไว  449,500.-บาท
ขนาดความกวางภายใน  0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 187 เมตร บริเวณ
บานแมติ๊บ-ลําเหมือง พื้นที่หมู  4  ตําบล
บานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

442,000 0 0 0 % 0
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20.  โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  
พื้นที่หมูที่  6
 ตั้งไว  46,500.-บาท

0 46,500 0 0 % 0

21. โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  
พื้นที่หมูที่  11
      ตั้งไว  43,000.-บาท

0 43,000 0 0 % 0

22.  โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  
พื้นที่หมูที่  11
 ตั้งไว  117,500.-บาท

0 117,000 0 0 % 0

23. โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  
พื้นที่หมูที่ 11
      ตั้งไว  111,000.-บาท

0 110,500 0 0 % 0

3. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)   พื้นที่หมู  2
     ตั้งไว  206,000.-บาท

0 205,500 0 0 % 0

3. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)  พื้นที่หมู  7
    ตั้งไว  99,900.-บาท

0 0 99,900 -100 % 0
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3. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด
พื้นที่หมูที่  3    ตั้งไว  408,500.-บาท
ขนาดความกวางภายใน 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 169 เมตร จากบาน  
  แมมาลัย ดวงทิพย์  - หนา รพ.สต. พื้นที่
หมู 3  ตําบลบานถ้ํา ตําบลบานถ้ํา  อําเภอ
ดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  

363,360.99 0 0 0 % 0

3. โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา 156 ลบม. ทางสาธารณ
ประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายหวยลึก) 
พื้นที่หมู 5 ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต 
จังหวัดพะเยา งบประมาณ 106,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 
54)

0 0 106,000 -100 % 0
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4.  โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมูที่ 3 
ตั้งไว  130,000.-บาท
ขนาด 1.50 x 1.20  เมตร  ยาว  9.00  
เมตร  (ชนิด 1 ชองทาง)  สายขางบานพอ
หลวงสมบัติ  ไชยวุฒิ  พื้นที่หมู  3  ตําบล
บานถ้ํา   อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา  

107,264.21 0 0 0 % 0

4.  โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก   
พื้นที่หมู 5 ตั้งไว  65,000.-บาท

0 0 65,000 -100 % 0

4. โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 1,580 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา 474 ลบม. ทางสาธารณ
ประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายสันมะคา) 
พื้นที่หมู 6  ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต 
จังหวัดพะเยา งบประมาณตั้งไว  322,000 
บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 
58)

0 0 322,000 -100 % 0
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4. โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (คสล.) พรอมบอพัก คสล. 
    พื้นที่หมู  3  ตั้งไว  497,000.-บาท

0 496,000 0 0 % 0

5.  โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (คสล.)  พื้นที่หมู  4
      ตั้งไว  141,500.-บาท

0 140,000 0 0 % 0

5.  โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก   
พื้นที่หมู 5     ตั้งไว  100,000.-บาท

0 0 100,000 -100 % 0

5. โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 680 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา  204  ลบม. ทาง
สาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สาย
โรงเรียนถ้ําใตทุงหวยฝาย) พื้นที่หมู 6 
ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัด
พะเยา งบประมาณตั้งไว  138,500 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 5 หนา 50)

0 0 138,500 -100 % 0
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6.  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู  4
      ตั้งไว  313,000.-บาท

0 312,000 0 0 % 0

6. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมูที่  5
แบบมีฝาปิด   ตั้งไว  148,500.-บาท
ขนาดความกวางภายใน  0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 59 เมตร จากบาน   
นางสาย  ไชยวุฒิ – ลําเหมืองหวยนกเคา 
พื้นที่หมู 5 ตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต  
จังหวัดพะเยา  

148,000 0 0 0 % 0

6. โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก   
พื้นที่หมู 6 ตั้งไว  60,000.-บาท

0 0 60,000 -100 % 0
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6. โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 580 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร     หรือคิดเป็น
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  174  ลบม. 
ทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สาย
แยกป่าหนามเฮี้ยง 2) พื้นที่หมู 11 ตําบล
บานถ้ํา อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา งบ
ประมาณ 118,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป   (เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ.2561 – 2565 หนา 60)

0 0 118,000 -100 % 0

7.  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู  5
     ตั้งไว  200,000.-บาท

0 199,500 0 0 % 0

7.  โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก   
พื้นที่หมู 6 ตั้งไว  70,000.-บาท

0 0 70,000 -100 % 0
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7. โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา 57 ลบม. ทางสาธารณ
ประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายรองเดื่อ) 
พื้นที่หมู 11 ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต 
จังหวัดพะเยา  งบประมาณ  38,500 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หนา 
61)

0 0 38,500 -100 % 0

7. โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก 
พื้นที่หมูที่  5  ตั้งไว  144,500.-บาท
ขนาดกวาง  3.00 เมตร  ยาว  595  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
หินคลุกที่ใชไมนอยกวา 178  ลูกบาศก์
เมตร  ทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาล  
(สายบานพอเกษม-บานนายบรรจบ นางผัด) 
พื้นที่หมู 5  ตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต 
 จังหวัดพะเยา  

144,000 0 0 0 % 0

8.  โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  
พื้นที่หมู 6      ตั้งไว  100,000.-บาท

0 0 100,000 -100 % 0
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8.  โครงการวางทอระบายน้ําแบบมีบอพัก 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  
     พื้นที่หมู  6  ตั้งไว  197,000.-บาท

0 196,000 0 0 % 0

8. โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 979 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา 293.50  ลบม. ทาง
สาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายรอง
วิน) พื้นที่หมู 11 ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอก
คําใต จังหวัดพะเยา งบประมาณ 199,600 
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หนา 64)

0 0 199,600 -100 % 0

9.  โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  
พื้นที่หมู 11    ตั้งไว 100,000.-บาท

0 0 100,000 -100 % 0
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9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)   พื้นที่หมูที่  6
ตั้งไว  139,500.-บาท
ขนาดความกวาง  4.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ยาว  58  เมตร  หรือคิดเป็น
พื้นที่ไมนอยกวา 232  ตารางเมตร หรือคิด
เป็นปริมาณคอนกรีตที่ใชไมนอยกวา 34.00
 ลูกบาศก์เมตร สายตอเนื่องรองแมปาน  
พื้นที่หมู  6 ตําบลบานถ้ํา  อําเภอดอกคําใต 
 จังหวัดพะเยา   

139,000 0 0 0 % 0

9. โครงการถมดินโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบล
บานถ้ําโดยใชวัสดุคัดเลือก  
   พื้นที่หมู 6     ตั้งไว  150,000.-บาท

0 149,500 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1.  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสราง  ตั้งไว     300,000.-บาท

0 798,000 0 0 % 0

1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสราง  ตั้งไว     200,000.-บาท

0 0 750,080 -100 % 0
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1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสราง ตั้งไว     300,000.-บาท
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 
ที่ดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย 
ฯลฯ 

300,000 0 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง

1. คาจางออกแบบและจางควบคุมงาน ที่
จายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง    ตั้งไว  
   50,000.-บาท 

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,691,958.2 6,090,500 3,891,780 0
รวมงบลงทุน 3,691,958.2 6,090,500 3,891,780 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.  อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา     ตั้งไว  200,000.-บาท  

0 171,713.38 0 0 % 0
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1.  อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา     ตั้งไว  200,000.-บาท  
เพื่อจายใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
พะเยาดําเนินการขยายเขตจําหนายไฟฟ้า 
ฯลฯหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

195,165.22 0 0 0 % 0

1. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา     ตั้งไว  200,000.-บาท  

0 0 200,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา     ตั้งไว  200,000.-บาท

0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 195,165.22 171,713.38 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 195,165.22 171,713.38 200,000 200,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,887,123.42 6,262,213.38 4,091,780 200,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาจางเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยโดยการฝงกลบ    
     ตั้งไว  140,000.-บาท  

90,000 0 0 0 % 0
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1.  คาจางเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยโดยการฝงกลบ    
     ตั้งไว  30,000.-บาท  

0 146,500 0 0 % 0

1. คาจางเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยโดยการฝงกลบ    
                                                     
                    ตั้งไว  50,000.-บาท

0 0 0 100 % 50,000

1. คาจางเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยโดยการฝงกลบ    
    ตั้งไว  100,000.-บาท  

0 0 190,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใชจายโครงการการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน  ตั้งไว  100,000.-บาท

0 11,000 0 0 % 0

1. คาใชจายโครงการการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน  ตั้งไว   150,000.-บาท

45,415 0 0 0 % 0

1. คาใชจายโครงการการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน  ตั้งไว  50,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

1. คาใชจายโครงการการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน  ตั้งไว  50,000.-บาท

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 135,415 157,500 200,000 100,000
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รวมงบดําเนินงาน 135,415 157,500 200,000 100,000
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 135,415 157,500 200,000 100,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,807,308.24 8,903,631.61 7,899,800 300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการสงเสริมการบําบัดฟื้นฟูผูเสพ/ผู
ติดยาเสพติดและสงเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
ใหแกผูผานการบําบัด     ตั้งไว  
10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

1. โครงการสงเสริมการบําบัดฟื้นฟูผูเสพ/ผู
ติดยาเสพติดและสงเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
ใหแกผูผานการบําบัด  ตั้งไว  25,000.-บาท

0 0 25,000 -100 % 0

10.  โครงการสรางศูนย์เรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว  30,000.-บาท 29,684 0 0 0 % 0
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10.  โครงการอบรมการผลิตเกษตร
ธรรมชาติเพื่อลดตนทุนการผลิต
ตั้งไว  10,000.-บาท

0 7,920 0 0 % 0

10. โครงการอบรมการผลิตเกษตร
ธรรมชาติเพื่อลดตนทุนการผลิต
                                                     
          ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

10. โครงการอบรมการผลิตเกษตร
ธรรมชาติเพื่อลดตนทุนการผลิต
ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

11. โครงการศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีดานการเกษตรประจําตําบลบาน
ถ้ํา
                                                     
            ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

11. โครงการศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีดานการเกษตรประจําตําบลบาน
ถ้ํา
ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:32 หนา : 123/149



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

11. โครงการอบรมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและลดตนทุนการผลิต
ตั้งไว  20,000.-บาท

23,598 0 0 0 % 0

12. โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบล
บานถ้ํา   ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

12. โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบล
บานถ้ํา  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

13. โครงการสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุม
และพัฒนาศักยภาพกลุมดานอาชีพตางๆ
 ในพื้นที่                                         
ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

13. โครงการสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุม
และพัฒนาศักยภาพกลุมดานอาชีพตางๆ
ในพื้นที่   ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

14. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมบทบาท
สตรีงานเทศกาลดอกคําใตงาม 
        ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 0 100 % 15,000

14. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมบทบาท
สตรีงานเทศกาลดอกคําใตงาม 
ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 15,000 -100 % 0
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15. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลบานถ้ํา  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

15. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลบานถ้ํา ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

16.  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรูชุมชน
ตําบลบานถ้ํา  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

16. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรูชุมชน
ตําบลบานถ้ํา ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 15,000 -100 % 0

17. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน   ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 0 100 % 15,000

17. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน  ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

18.  คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ประจําปี  2565 
      (วัยใสใสใจทําดี : Teen To Be 
Good)       ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

18. คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ประจําปี  2564 
(วัยใสใสใจทําดี : Teen To Be Good)  ตั้ง
ไว  20,000.-บาท 

0 0 20,000 -100 % 0

19.  โครงการอาหารปลอดภัย     ตั้งไว  
10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000
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19.  โครงการบริหารจัดการศูนย์สามวัย
ตําบลบานถ้ํา  ตั้งไว  30,000.-บาท

14,370 0 0 0 % 0

19. โครงการอาหารปลอดภัย   ตั้งไว  
10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

2.  โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในชุมชน  ตั้งไว  20,000.-บาท

0 450 0 0 % 0

2. โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในชุมชน   ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

2. โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในชุมชน   ตั้งไว  30,000.-บาท

27,250 0 0 0 % 0

2. โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในชุมชน  ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

20.  โครงการป้องกันและควบคุมปญหา
มลพิษทางอากาศในชุมชน
ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

20. โครงการป้องกันและควบคุมปญหา
มลพิษทางอากาศในชุมชน
                                                     
                  ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000
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21. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการลด
ใชพลังงานภายในองค์กร
                                                     
                  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

21. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการลด
ใชพลังงานภายในองค์กร
ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 15,000 -100 % 0

21. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการลด
ใชพลังงานภายในองค์กร
ตั้งไว  30,000.-บาท

28,240 0 0 0 % 0

22.  โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
สรางความปรองดองสมานฉันท์ตําบลบาน
ถ้ํา
           ตั้งไว  30,000.-บาท

14,648 0 0 0 % 0

22. โครงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

22. โครงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

23.  โครงการบริหารจัดการศูนย์สามวัย
ตําบลบานถ้ํา  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000
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23.  โครงการบริหารจัดการศูนย์สามวัย
ตําบลบานถ้ํา ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 15,000 -100 % 0

24.  โครงการจัดหาจุดจําหนายสินคาและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งไว  40,000.-บาท

0 0 40,000 -100 % 0

24. คาใชจายในการสงเสริมกลุมสตรีตําบล
บานถ้ํา    ตั้งไว  30,000  บาท 

29,400 0 0 0 % 0

24. โครงการจัดหาจุดจําหนายสินคาและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

25.  โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
สรางความปรองดองสมานฉันท์ตําบลบาน
ถ้ํา
           ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

25.  โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
สรางความปรองดองสมานฉันท์ตําบลบาน
ถ้ํา
ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 15,000 -100 % 0

26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล
                ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 0 100 % 15,000
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26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล
ตั้งไว  30,000.-บาท

0 0 30,000 -100 % 0

3. โครงการ การป้องกันและแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว ฯลฯ       ตั้งไว  20,000
.-บาท  

14,050 0 0 0 % 0

3. โครงการ การป้องกันและแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว ฯลฯ   ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

3. โครงการการป้องกันและแกไขปญหา
ความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว ฯลฯ       ตั้งไว  10,000
.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

4.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา 
ตั้งไว  20,000.-บาท

14,050 0 0 0 % 0
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4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา 
                                                     
                     ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา 
ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

5. โครงการป้องกันและแกไขปญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร             
                                                     
                ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

5. โครงการป้องกันและแกไขปญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร            ตั้งไว  
10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

5. โครงการป้องกันและแกไขปญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร            ตั้งไว  
20,000.-บาท

15,050 0 0 0 % 0

6.  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูนํา
ชุมชนตําบลบานถ้ําตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง      ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000
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6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูนํา
ชุมชนตําบลบานถ้ําตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง      ตั้งไว  15,000.-บาท

11,122 0 0 0 % 0

6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูนํา
ชุมชนตําบลบานถ้ําตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

7.  โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจายเพิ่ม
รายได กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ 
      และประชาชนทั่วไป    ตั้งไว  10,000
.-บาท

0 8,650 0 0 % 0

7. โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจายเพิ่ม
รายได กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ 
     และประชาชนทั่วไป  ตั้งไว  10,000
.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

7. โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจายเพิ่ม
รายได กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ 
    กลุมเกษตรกรและประชาชนทั่วไป   ตั้ง
ไว  20,000.-บาท

14,420 0 0 0 % 0
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7. โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจายเพิ่ม
รายได กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ 
และประชาชนทั่วไป     ตั้งไว  10,000
.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

8.  โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตําบล
บานถ้ําป้องกันภัยยาเสพติด
                                                     
                ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

8.  โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
และกลุมดานอาชีพตําบลบานถ้ํา    ตั้งไว  
20,000.-บาท

450 0 0 0 % 0

8. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตําบล
บานถ้ําป้องกันภัยยาเสพติด
ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

9.  โครงการสรางศูนย์เรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว  30,000.-บาท

0 28,875 0 0 % 0
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9.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและ
เยาวชนตําบลบานถ้ําป้องกันภัยยาเสพติด
ตั้งไว  20,000.-บาท

14,050 0 0 0 % 0

9. โครงการสรางศูนย์เรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                                                     
                  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

9. โครงการสรางศูนย์เรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว  30,000.-บาท

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 250,382 45,895 420,000 265,000
รวมงบดําเนินงาน 250,382 45,895 420,000 265,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผูปลูกผัก ผลไม 
ปลอดภัยบานถ้ํา    ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000
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1. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน ผูปลูกผัก ผลไม 
ปลอดภัยบานถ้ํา    
ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

2. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงโคนม
พะเยา      ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

2. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงโคนม
พะเยา     ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000

3.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิต
หัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น    
                                                     
                ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 250,382 45,895 460,000 325,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 250,382 45,895 460,000 325,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  โครงการแขงขันกีฬา ประชาชน 
เยาวชนตําบลบานถ้ําตานยาเสพติด  
ประจําปี  2562      ตั้งไว   100,000.-บาท 
 

75,115 0 0 0 % 0

1. โครงการแขงขันกีฬา ประชาชน เยาวชน
ตําบลบานถ้ําตานยาเสพติด  
ประจําปี  2565       ตั้งไว   70,000.-บาท

0 0 0 100 % 70,000

2.  โครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานถ้ํา  ครั้งที่  3 
ประจําปี  2563  ตั้งไว   40,000.-บาท  

0 40,000 0 0 % 0

2.  โครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานถ้ํา  ครั้งที่ 2 
ประจําปี  2562     ตั้งไว   40,000.-บาท  

40,000 0 0 0 % 0
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2. โครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานถ้ํา  ครั้งที่  5 
ประจําปี  2565     ตั้งไว   40,000.-บาท

0 0 0 100 % 40,000

3.  โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ครั้งที่ 5  ประจําปี  2565         
                                                     
            ตั้งไว   30,000.-บาท

0 0 0 100 % 30,000

3. โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ครั้งที่ 2  ประจําปี  2562        ตั้งไว   
20,000.-บาท  

11,449 0 0 0 % 0

3. โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ครั้งที่ 3  ประจําปี  2563        ตั้งไว   
30,000.-บาท  

0 16,310 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 126,564 56,310 0 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 126,564 56,310 0 145,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 126,564 56,310 0 145,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใชจายในการจัดงานพิธีทางศาสนา
และประเพณีตาง ๆ  ตั้งไว   250,000
.-บาท  

243,895 0 0 0 % 0

1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์      
ตั้งไว   10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    
ตั้งไว   50,000.-บาท  

0 0 6,800 -100 % 0

2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง     
ตั้งไว   10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

3.  โครงการจัดงานประเพณีแหเทียน
พรรษา   ตั้งไว   5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

4.  โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก 
  ตั้งไว   5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000
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5.  โครงการสืบชะตาตนน้ําขุนน้ําบอทราย  
 ตั้งไว   5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

6. โครงการบวงสรวงเจาพอลานชาง    ตั้ง
ไว   10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 243,895 0 6,800 45,000
รวมงบดําเนินงาน 243,895 0 6,800 45,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 243,895 0 6,800 45,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใชจายโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
ในชุมชน ตั้งไว   10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 370,459 56,310 6,800 200,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,930,860

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,248,860
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,248,860

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 85,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมตางๆ      ตั้งไว  
2,000.-บาท

0 0 0 100 % 2,000

2.  คาจางเหมาบริการ    ตั้งไว   
906,000.-บาท

0 0 0 100 % 906,000

3.  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก   ตั้ง
ไว   50,000.-บาท

0 0 0 100 % 50,000

4. คาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า    ตั้งไว     
20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว  
8,000.-บาท

0 0 0 100 % 8,000

2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

3.  โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมและ
การจัดเก็บฐานขอมูลผังเมือง 
                                                     
         ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000
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4. คาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์     ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,226,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 230,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 415,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,726,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,974,860
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1.  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)  พื้นที่หมู  2
                         ตั้งไว 473,400.-บาท

0 0 0 100 % 473,400

2. โครงการวางทอ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พรอมบอพัก (คสล.)
     แบบมีฝาปิด  พื้นที่หมู  3            ตั้ง
ไว  483,500.-บาท

0 0 0 100 % 483,500

3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)  พื้นที่หมูที่  5
                        ตั้งไว  494,900.-บาท

0 0 0 100 % 494,900

4.  โครงการวางทอ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พรอมบอพักกออิฐมอญ 
     แบบมีฝาปิด  พื้นที่หมู  7             ตั้ง
ไว  305,800.-บาท

0 0 0 100 % 305,800

5. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)  พื้นที่หมู  8
                      ตั้งไว  287,400.-บาท

0 0 0 100 % 287,400
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6. โครงการวางทอ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พรอมบอพัก (คสล.)
      แบบมีฝาปิด  พื้นที่หมู  10        ตั้งไว 
 483,500.-บาท

0 0 0 100 % 483,500

7. โครงการเสริมระดับผิวถนนโดยใชหิน
คลุกบดอัดแนน    พื้นที่หมูที่  11
                        ตั้งไว  490,000.-บาท

0 0 0 100 % 490,000

8.  โครงการวางทอ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พรอมบอพักกออิฐมอญ 
     แบบมีฝาปิดและปรับปรุงผิวถนนโดยใช
หินคลุก   พื้นที่หมู  12
                ตั้งไว  154,700.-บาท

0 0 0 100 % 154,700

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง   ตั้งไว     
300,000.-บาท

0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 3,473,200
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,473,200

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 3,473,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 7,448,060
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดาน
เกษตรเพื่อเยียวยาพืชผลทางการเกษตร
ที่ไดรับความเสียหาย      ตั้งไว 30,000
.-บาท

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 24,730 25,750 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 24,730 25,750 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 24,730 25,750 25,000 55,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 24,730 25,750 25,000 55,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่ง
แวดลอม     ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่ง
แวดลอม    ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

1. โครงการอบรมใหความรูการป้องกัน
ปญหาสิ่งแวดลอม   ตั้งไว  15,000.-บาท

13,950 0 0 0 % 0

2. โครงการอบรมใหความรูการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                     
              ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

2. โครงการอบรมใหความรูการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตั้งไว  5,000.-บาท  

0 0 5,000 -100 % 0

3.  โครงการอบรมใหความรูการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมในชุมชน   
      ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0
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3. โครงการอบรมใหความรูการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมในชุมชน   
       
                                                     
            ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

4.  โครงการทองถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “ทองถิ่น สรางป่า รักษ์น้ํา”           
ตั้งไว  5,000.-บาท  

0 0 5,000 -100 % 0

4. โครงการทองถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “ทองถิ่น สรางป่า รักษ์น้ํา”           
 
                                                     
              ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

4. โครงการทองถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “ทองถิ่น สรางป่า รักษ์น้ํา”           
ตั้งไว  10,000.-บาท  

9,700 0 0 0 % 0

5.  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําในชุมชน  
   ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

5. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําในชุมชน   
 ตั้งไว  5,000.-บาท  

0 0 5,000 -100 % 0
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6.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ตั้งไว  5,000.-บาท  

0 0 5,000 -100 % 0

7.  คาใชจายในการปลูกป่าทดแทนใหกับ
กรมป่าไม   ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 0 100 % 5,000

7. คาใชจายในการปลูกป่าทดแทนใหกับ
กรมป่าไม   ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 23,650 0 45,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 23,650 0 45,000 40,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 23,650 0 45,000 40,000
รวมแผนงานการเกษตร 48,380 25,750 70,000 95,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 1. โครงการตลาดสดนาซื้อ           ตั้งไว   
10,000.-บาท

9,975 0 0 0 % 0

1. โครงการตลาดสดนาซื้อ        ตั้งไว   
10,000.-บาท

0 0 40,000 -100 % 0

1. โครงการตลาดสดนาซื้อ           ตั้งไว   
10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 9,975 0 40,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 9,975 0 40,000 10,000
รวมงานตลาดสด 9,975 0 40,000 10,000
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งานโรงฆ่าสัตว์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลบานถ้ํา 
ตั้งไว   10,000.-บาท

0 0 0 100 % 10,000

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลบานถ้ํา 
ตั้งไว   10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลบานถ้ํา 
ตั้งไว   20,000.-บาท

5,194 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,194 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 5,194 0 10,000 10,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 5,194 0 10,000 10,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 15,169 0 50,000 20,000

รวมทุกแผนงาน 66,375,066.95 67,262,554.05 79,000,000 79,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

อําเภอดอกคําใต้   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 28,439,031 บาท
งบกลาง รวม 28,439,031 บาท

งบกลาง รวม 28,439,031 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 177,678 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตาม
มาตรา  103  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2542  ใน
อัตราร้อยละห้าพนักงานจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยคํานวณได้ดังนี้ 
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง  =  1,635,200.-บาท
 (อัตราร้อยละห้า)    =     81,760.-บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก) =  1,918,360.-บาท
  (อัตราร้อยละห้า)     =     95,918.-บาท 
รวมเงินส่งสมทบ       =  177,678.-บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 )
 พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.  ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว 9 
  ลงวันที่ 22 มกราคม  2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 197
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บ
ปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นาย
จ้าง  โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม –
 ธันวาคม) 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท. 0808.2/ว4172   ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 199

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จํานวน 50,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การประปา กิจการประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้อง
ถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ ฯลฯ และข้อ 12 ในกรณีที่มี
เหตุผลความจําเป็น อาจสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปไปตั้ง
จ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ หรือสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการไปตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ได้   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
 หน้า 198)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 18,390,400 บาท

               ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้
แล้ว  โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ จํานวน 12 เดือน  โดยผู้สูงอายุ  60-69 ปี จะได้รับ 600
.-บาท  อายุ 70-79 ปี  จะได้รับ 700.-บาท  อายุ 80-89 ปี  จะได้
รับ 800.-บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000.-บาท     
- โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 วันที่  6  กรกฎาคม  2564
 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 160

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:23 หน้า : 3/137



เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 6,597,600 บาท

                ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปี ขึ้น
ไป ได้รับเบี้ยคนพิการคนละ 800 ต่อเดือน  จํานวน 12
 เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ
.2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํากว่า 18  ปี ได้รับเบี้ยคนพิการคน
ละ 1,000.-บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่  28  เมษายน  พ.ศ.2563)
โดยการดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 วันที่  6  กรกฎาคม  2564
 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้
สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 160
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 500,000 บาท

                ดําเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้
ปวยเอดส์  ให้แก่ผู้ปวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ปวยเอดส์ที่มี
สิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ  500.-บาท  ต่อเดือน จํานวน 12
 เดือน  การดําเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์  
 เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ให้ถือปฏิบัติดังนี้   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 วันที่  6  กรกฎาคม  2564
 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 160
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมี
ความจําเป็นเกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ที่มิอาจคาดหมายไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
แผนงานใด หรือหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือมีรายจ่ายที่นอกเหนือไป
จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
  ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 198
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้  
184,995.-บาท

จํานวน 184,995 บาท

                  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา  ตามประกาศ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และถือปฏิบัติ
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม  2557  เรื่อง การดําเนินงานกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ตั้งจ่ายใน
อัตราเหมาจ่าย 45 บาท ต่อประชากรทุกสิทธิในพื้นที่เขตเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา จํานวนประชากรทั้งสิ้น  8,222 คน  (ข้อมูล
ประชากรที่ผ่านการรับรองสิทธิจากฐานข้อมูลของสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 1 เมษายน  2564) ซึ่งเงินสมทบ
ของเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา ตั้งจ่ายในอัตราเหมาจ่าย 45 บาท ต่อ
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา และเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา
ตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ฯ เป็นเงิน  184,995.-บาท    
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 160) 

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:23 หน้า : 7/137



2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้  
120,000.-บาท

จํานวน 120,000 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน
การจัดสวัสดิการให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการดูแล
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่สามารถจัด
ตั้งและพัฒนาคุณภาพสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง โดยรัฐบาลจะ
สมทบงบประมาณให้กองทุน ตามหลักการ 1 : 1 : 1
 (ชุมชน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รัฐบาล) เน้นสวัสดิการ
ชุมชนไม่น้อยกว่า 3 เรื่องได้แก่ เกิด เจ็บ ตาย การ
ศึกษา อาชีพ สมาชิกผู้รับประโยชน์มีหลากหลาย ทั้งเยาวชน คน
ชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดในตําบล
หรือท้องถิ่น 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2 / ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 2502 ลงวันที่  20 สิงหาคม 2553  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 160
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3. เงินสมทบค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย  (ส.ท.ท.)  ตั้งไว้  
53,358.-บาท

จํานวน 53,358 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับ
ของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยให้ตั้งจ่ายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วง
มาแล้ว    ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุด
หนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 500,000.-บาท (ในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตําบลบ้านถ้ํามีรายรับจริงทั้ง
สิ้น 31,950,666.67.-บาท เมื่อคํานวณ ร้อยละ 0.00167
 แล้ว เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา ต้องจ่ายเป็นค่าบํารุง ส.ท.ท. เป็น
จํานวน  =  53,358.-บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  197

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 87,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ
ของข้าราชการท้องถิ่น  จํานวน  87,000.-บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือด่วนมาก ที่ มท
 0808.5/ว 348 ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์   2558 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่า
ครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 15 พ.ศ
. 2558)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า  197 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 660,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน   จํานวน  660,000.-บาท      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม  
 ครั้งที่ 5 หน้า 104
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,110,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อ
ช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยเหลือบําเหน็จตก
ทอด โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสามของรายรับ  ไม่รวมจาก
พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้ง
นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา ประมาณ
การรายรับไว้  37,000,000.-บาท  และสามารถนําไปคํานวณตั้ง
จ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน  1,110,000.-บาท   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 31  
  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า  197 

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพพนักงานเทศบาลสามัญ       ที่ถึง
แก่ชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายได้ พ.ศ. 2559  พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0013.4/ว 1765
 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537       
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 5 หน้า 104
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เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง ที่ถึงแก่
ชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0013.4/ว 1765
 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537       
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 หน้า 104

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา       ที่ถึง
แก่ชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0013.4/ว 1765
 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537       
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 หน้า 104
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,827,149 บาท

งบบุคลากร รวม 8,471,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้อง
ถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  ตามอัตราที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กําหนด  โดยคํานวณ ตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน  ดังนี้ 
(1)  นายกเทศมนตรี  เดือนละ  28,800.-บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  345,600.-บาท
(2)  รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  15,840.-บาท จํานวน 12
 เดือน จํานวน 2 คน เป็นเงิน  380,160.-บาท

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี    ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้   12 เดือน   ดังนี้
(1)  นายกเทศมนตรี เดือนละ  6,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน 
 เป็นเงิน     72,000.-บาท
(2)  รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  4,500.-บาท  จํานวน 12
 เดือน จํานวน 2 คน เป็นเงิน  108,000.-บาท

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารได้แก่ นายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ กําหนด  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน   ดังนี้
(1)  นายกเทศมนตรี   เดือนละ  6,000.-บาท จํานวน  12  เดือน 
 เป็นเงิน   72,000.-บาท
(2)  รองนายกเทศมนตรี เดือนละ  4,500.-บาท  จํานวน 12
 เดือน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.-บาท            
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน ดังนี้
(1)  เลขานุการนายกเทศมนตรี  เดือนละ 10,080
.-บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  120,960.-บาท 
(2)  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    เดือนละ 7,200
.-บาท จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน    86,400.-บาท 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน ดังนี้
(1)  ประธานสภาเทศบาล   เดือนละ  15,840.-บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  190,080.-บาท
(2)  รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 12,960
.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.-บาท
(3)  สมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ 10,080.-บาท จํานวน 10
 คน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  1.209,600.-บาท  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,623,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,881,280 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจําปีให้
แก่พนักงานเทศบาลของสํานักปลัด จํานวน  12  อัตรา   ตาม
ตําแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12
 เดือน  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ
.ส.ร.)  สําหรับผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  10,000.-บาท  ราย
ละเอียดตามคําสั่งกองเรือยุทธการ (เฉพาะ) ที่ 467/2556
 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้
รบ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และคําสั่งเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา  ที่ 43/2557  เรื่องให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2557  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 264,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้
รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งที่ได้รับจํานวน 5 อัตรา ดังนี้ 
1.  เงินประจําตําแหน่ง (ปลัดเทศบาล  ระดับ 8)  นักบริหารงาน
ท้องถิ่น     ตั้งไว้ 168,000.-บาท
            เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงาน
เทศบาล ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ปลัดเทศบาล ระดับ 8 ) นัก
บริหารงานท้องถิ่น ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนเงินประจํา
ตําแหน่ง เป็นเงิน 7,000.-บาท และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ เป็น
เงิน 7,000.- บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน จํานวน 1
  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  168,000.-บาท  ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์
ที่ กทจ. กําหนด 
2.   เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานทั่วไป)   ตั้งไว้    42,000.-บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล)  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ  3,500.-บาท  โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้  12  เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  42,000.-บาท
ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กําหนด
3.  เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่ว
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ไป)         ตั้งไว้    18,000.-บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่ว
ไป)  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่
ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ  1,500.-บาท  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  18,000.-บาท  ทั้ง
นี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กําหนด   
4.  เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายปกครอง  (นักบริหารงานทั่ว
ไป)         ตั้งไว้    18,000.-บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายปกครอง  (นักบริหารงานทั่วไป)  ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่า
ตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่
ในอัตราเดือนละ  1,500.-บาท  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12
  เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  18,000.-บาท  ทั้งนี้ให้
จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กําหนด  
5.   เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายบริหารงานทั่วไป (นักบริหาร
งานทั่วไป)     ตั้งไว้    18,000.-บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่ว
ไป) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่
ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ  1,500.-บาท  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  18,000.-บาท  ทั้ง
นี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กําหนด  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 348,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจําพร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปีของลูกจ้างประจําสํานักปลัด  จํานวน  1
  อัตรา  ตามบัญชีกําหนดตําแหน่งที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
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                เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างของสํานักปลัด  จํานวน  1  อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างของสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา   โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้  12  เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 5,739,549 บาท
ค่าตอบแทน รวม 568,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือการจัด
จ้าง, กรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คณะ
กรรมการสอบ ค่ารางวัลคณะกรรมการสอบสวน  ค่าออกข้อ
สอบ  ค่าจัดสถานที่ สอบ ฯลฯ     ตั้งไว้   150,000.-บาท    
                เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
จัดซื้อหรือการจัดจ้าง, กรรมการตรวจการจ้าง   ผู้ควบคุมงานก่อ
สร้าง คณะกรรมการสอบ ค่ารางวัลคณะกรรมการสอบสวน  ค่า
ออกข้อสอบ ค่าจัด     สถานที่สอบ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   
2.   ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น     ตั้งไว้   20,000.-บาท    
                เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานกรรมการและ
กรรมการประจําประจําหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้
รับการแต่งตั้ง ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
การเลือกตั้ง ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลัก
เกณฑ์ที่กําหนด   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง     

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภา
เทศบาล ที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ฯลฯ  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

              เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิกได้    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 248,000 บาท

              เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ  กําหนด                      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา  ตามสิทธิที่เบิกได้
ตามระเบียบ ฯ กําหนด     

ค่าใช้สอย รวม 2,906,549 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่ารับวารสาร        ตั้งไว้  10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือ
พิมพ์ นิตยสาร  ฯลฯ  และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ      ตั้งไว้  5,000.-บาท จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากร
ต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.  ค่าจ้างเหมาบริการ     ตั้งไว้  1,847,204.-บาท จํานวน 1,847,204 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ
 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง       
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4.  ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่าที่ดินวัดบ้านถ้ํา (ร้าง)   ตั้งไว้    
14,000.-บาท

จํานวน 14,000 บาท

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดบ้านถ้ํา (ร้าง)  (ศูนย์สาม
วัย (เดิม) หมู่ที่ 9  ตําบลบ้านถ้ํา  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัด
พะเยา  
-  เป็นไปตามหนังสือ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
ที่ พย 0034 /565 ลงวันที่  27  มี.ค. 2561 
-  เป็นไปตามหนังสือ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
ที่ พย 0034 /6931 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2561
-  เป็นไปตามหนังสือ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
ที่ พย 0034 /447 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2563

5.  ค่าโฆษณาและเผยแพร่        ตั้งไว้  50,000.-บาท จํานวน 50,000 บาท

                  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ค่า
จ้างเหมาบริการจัดทําเอกสารเผยแพร่  ทําปายประชาสัมพันธ์เผย
แพร่ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ  และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

6. ค่าเบี้ยประกันภัย        ตั้งไว้  60,000.-บาท จํานวน 60,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถราชการ ของ
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว 2633  ลงวันที่ 14
  สิงหาคม  2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,345 บาท

1.  ค่ารับรอง  ตั้งไว้  50,000.-บาท   
                เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล หรือค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือ
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ ฯลฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน  ฯลฯ  เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการ ฯลฯ ซึ่งจําเป็นต้อง
จ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน  ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง       
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี 
ตั้งไว้   40,345.-บาท      
                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานรัฐพิธีและ
ราชพิธีต่างๆ อาทิเช่น วันที่ 3 มิถุนายน , วันที่ 28
 กรกฎาคม , วันที่  12  สิงหาคม , วันที่  13  ตุลาคม , วันที่  23
  ตุลาคม และ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี
และราชพิธีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้  30,000.-บาท จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  จัด
นิทรรศการ  การประกวด  การฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ
  ทัศนศึกษาดูงาน ฯ การแข่งขัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 182 

10.  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง
          ตั้งไว้  5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเกี่ยว
กับประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  180 
(สํานักปลัด)
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11.  ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                 ตั้งไว้  20,000.-บาท

จํานวน 20,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีตําบลบ้านถ้ําและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา  ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4
/ว 1932  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3675  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่
สุด ที่ ลต 0014/7539 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 179 
(สํานักปลัด)

12 ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล   ตั้งไว้  10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็น ในการจัด
งานวันเทศบาล ประจําปี พ.ศ. 2565  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 181 
(สํานักปลัด)
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13.  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ประจําปี  2565
         ตั้งไว้   75,000.-บาท

จํานวน 75,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นตามโครงการ
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ประจําปี  2565  
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 186
    (สํานักปลัด)

14.  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา   ตั้งไว้  
5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลาในงานรัฐพิธี 
และราชพิธีต่าง ๆ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 192
     (สํานักปลัด)

2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว้  45,000.-บาท จํานวน 45,000 บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึก
อบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตาม
หนังสือสั่งการต่างๆ  ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาขิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5 หน้า 103
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3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                                    
         ตั้งไว้  40,000.-บาท

จํานวน 40,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  182 

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา 
         ตั้งไว้  40,000.-บาท

จํานวน 40,000 บาท

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 188
  (สํานักปลัด)
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5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบริหารงานกิจการสภาเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา
         ตั้งไว้  15,000.-บาท

จํานวน 15,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบริหารงานกิจการสภาเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา หรืออื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  183
   (สํานักปลัด)

6. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและปองกันการทุจริตคอรัปชั่น  
ตั้งไว้  10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและปองกันการทุจริตคอรัปชั่น หรืออื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 182
   (สํานักปลัด)

7. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้งานทะเบียนราษฎร  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้งานทะเบียนราษฎร  หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 
ครั้งที่  5 หน้า 101  (สํานักปลัด)
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8. โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน    ตั้งไว้  
20,000.-บาท

จํานวน 20,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 179
    (สํานักปลัด)

9. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตั้งไว้  
5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 186
    (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย ได้แก่ ค่าบํารุงซ่อมแซมแก้ไข  ระบบ
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานทะเบียนราษฎร์  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วน
กลาง รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง     
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 194) 
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 1,005,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 170,000 บาท

1.  ค่าวัสดุสํานักงาน       ตั้งไว้ 130,000.-บาท 
                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน
ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา  แฟม ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง    

2.  ค่าน้ําดื่ม      ตั้งไว้  40,000.-บาท   
                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาและ
วิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟาต่างๆ  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ  ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยว
ข้อง    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ต่างๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยว
ข้อง    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ
 เช่น  ค่าเหล็กเส้น ปูน อิฐ ทราย ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง
รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์  รถบรรทุกน้ําเอนก
ประสงค์  หัวเทียน  เบาะรถยนต์  แบตเตอรี่  ไฟเบรก น็อตและ
สกรู  ฯลฯ 
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 600,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ
 เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ได้แก่ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วิดีโอเทป  แผ่นซี
ดี รูปสี ขาวดํา ที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ  และอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น  แผ่น
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หมึกพิมพ์   แผ่นกรองแสง  ฯลฯ  และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      

วัสดุสํารวจ จํานวน 15,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิ
เนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง    

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า
หมวดวัสดุที่ได้กล่าวมาแล้ว ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,260,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 900,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาสํานักงาน
เทศบาล   ศูนย์ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาคารสถานที่
อื่นๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ และกระแสไฟฟาสาธารณะที่ ก.ฟ.ภ
.เรียกเก็บ ฯลฯ  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาลรวม
ทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการต่าง ๆ  ฯลฯ    

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 300,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อ
สารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอื่น ๆ  เช่น เคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่า
ช่องสัญญาณ  ค่าเช่าคู่สายวงจร ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย,ค่าเช่า
อุปกรณ์ Router , ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าบริการอินเตอร์เน็ต, ค่า
เช่าบริการศูนย์ส่งสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต และการสื่อสาร
อื่น ๆ  ฯลฯ   

งบลงทุน รวม 600,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

1. ชุดเครื่องรับสัญญาณลําโพงเสียงไร้สาย ชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุ
  เชื่อมโยงสัญญาณ  ฯลฯ      ตั้งไว้  500,000.-บาท

จํานวน 500,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเติม ชุดเครื่อง
รับสัญญาณลําโพงเสียงไร้สาย ชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยง
สัญญาณและการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz 
เพื่อการเชื่อมโยงสําหรับการกระจายเสียงตามสายเป็นคลื่นความถี่
ตามที่ กสทช.กําหนด   จํานวน 10 ชุด ราคาชุดละ 50,000
.-บาท  โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 
1. ชุดเครื่องรับ UHF 430-225 z ประกอบด้วย 
- ชุดเครื่องรับพร้อมเครื่องขยายเสียง 100 w และชุดควบคุมรหัส 
- แผงเสาอากาศพร้อมสายนําสัญญาณ 
- ลําโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว 60 w จํานวน 4 ลําโพง 
- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งบนเสาไฟฟา 
2. ปรับปรุงโปรแกรมการออกอากาศให้สามารถควบคุมเครื่องรับ
ชุดใหม่ได้
3. คุณรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณประจําปี 2563  จึงขอกําหนดราคา
ตามราคาท้องตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552
 ดังนี้ 
1.  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการที่มีความถูกต้อง  ชัดเจน  แม่นยํา ครอบคลุมพื้นที่เปา
หมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.  เหตุผลความจําเป็น :  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานประชา
สัมพันธ์ 
3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่มีความถูกต้อง ชัดเจน  แม่นยํา โดย
ครอบคลุมพื้นที่เปาหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 127 (สํานักปลัด/ฝายอํานวยการ)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้     100,000.-บาท จํานวน 100,000 บาท

                  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ
 ที่ชํารุดเสียหาย  อาทิเช่น  การปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาล  พร้อมอาคารประกอบ  อาคารห้องประชุม ฯลฯ  หรือ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5
  หน้า  71 ) (สํานักปลัด)

 

งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. อุดหนุนเทศบาลตําบลห้วยลาน        ตั้งไว้    16,000.-บาท จํานวน 16,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ เทศบาลตําบลห้วย
ลาน ในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลห้วยลาน ที่ พย
 54201/ว 080 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
  ลงวันที่  7 ส.ค. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า  173
   (สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

1.  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสํานักปลัด  ตั้งไว้  355,320.-บาท 
                เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจําปีให้
แก่พนักงานเทศบาลของสํานักปลัด  (ตําแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชํานาญการ)  จํานวน 1  อัตรา ตาม
ตําแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12
  เดือน   

งานบริหารงานคลัง รวม 4,905,280 บาท
งบบุคลากร รวม 3,442,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,442,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,847,120 บาท

1.  เงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง ตั้งไว้ 2,847,120.-บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาลของกองคลัง  จํานวน  8  อัตรา   ตาม
ตําแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12
  เดือน  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

1.   เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลกองคลัง 
ตั้งไว้  15,000.-บาท    
                เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานเทศบาลของกองคลัง จํานวน 1  อัตรา เป็นเงิน  15,000
.-บาท สําหรับผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และตามอัตราที่ ก.ท
. กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน    
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับจํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 
1.  เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการ
คลัง)    ตั้งไว้    42,000.-บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ  3,500.-บาท โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้  12  เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  42,000.-บาท
ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่ กทจ. กําหนด    

2.  เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง (นักบริหาร
งานการคลัง)     ตั้งไว้    18,000.-บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง  (นักบริหารงานการ
คลัง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ  1,500.-บาท โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้  12  เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  18,000.-บาท
ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์  ที่ กทจ. กําหนด    

3.  เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายพัฒนารายได้ (นักบริหารงาน
การคลัง)        ตั้งไว้    18,000.-บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายพัฒนารายได้  (นักบริหารงานการ
คลัง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ  1,500.-บาท โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้  12  เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  18,000.-บาท
ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์  ที่ กทจ. กําหนด    
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจําพร้อมเงิน
ปรับปรุงประจําปีของลูกจ้างประจํากองคลัง  จํานวน  1
  อัตรา  ตามบัญชีกําหนดตําแหน่งที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้   12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างของกองคลัง จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างของกองคลัง  จํานวน  2  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 1,462,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิกได้    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 174,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ                          
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา  ตามสิทธิที่เบิกได้
ตามระเบียบ ฯ กําหนด     

ค่าใช้สอย รวม 940,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ      ตั้งไว้  5,000.-บาท จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากร
ต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าจ้างเหมาบริการ     ตั้งไว้  675,600.-บาท จํานวน 675,600 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ
 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว้  35,000.-บาท จํานวน 35,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึก
อบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตาม
หนังสือสั่งการต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5 หน้า 103  (กองคลัง)
 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                                    
         ตั้งไว้  30,000.-บาท

จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้าง
ทั่วไป ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 182
  (กองคลัง)
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3.  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัด
ซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้า
ราชการ และพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา                
   ตั้งไว้  30,000.-บาท

จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการฝึก
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ําและอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5  หน้า 102   (กองคลัง)
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4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(ต่อเนื่อง)
                                                                         ตั้งไว้  
100,000.-บาท

จํานวน 100,000 บาท

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง      
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.3/ว 67
 ลงวันที่ 9 มกราคม  2559
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 5 หน้า 102     (กองคลัง)
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5. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา                       
       ตั้งไว้  20,000.-บาท

จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา และ
อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5  หน้า 102     (กองคลัง)

6. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากรและค่า
ธรรมเนียมต่างๆ
         ตั้งไว้  20,000.-บาท

จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการประชา
สัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5  หน้า 103  (กองคลัง)
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7. โครงการออกหน่วยรับชําระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา
                                                                       ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการ
โครงการออกหน่วยรับชําระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ําและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5  หน้า 102      (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง      
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 194
)   (กองคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน
ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  แฟม ฯลฯ  และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ต่างๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ     และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง      
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์  แผ่นกรองแสง ฯลฯ  และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 158,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข ธนาณัติ   ค่าซื้อ
ดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่าย และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง      

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 108,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์
เน็ต , ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ฯลฯ   และการสื่อสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,416,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,296,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,296,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 442,320 บาท

1.  เงินเดือนพนักงานเทศบาลสํานักปลัด   ตั้งไว้  442,320-บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาลสํานักปลัด ตําแหน่ง   หัวหน้าฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  (นักบริหารงานทั่วไป)  จํานวน  1
  อัตรา  ตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กําหนดโดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้  12  เดือน  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

1.  เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  (นักบริหารงานทั่วไป)    ตั้งไว้    18,000.-บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (นัก
บริหารงานทั่วไป)  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ  1,500.-บาท  โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็น
เงิน  18,000.-บาท  ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กําหนด   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจําพร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปีของลูกจ้างประจําสํานักปลัด  (ฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) จํานวน  1  อัตรา  ตามบัญชีกําหนด
ตําแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของสํานักปลัด  (ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย)  จํานวน  5 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน        

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างของสํานักปลัด (ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย)    จํานวน  5  อัตรา   โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน      
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งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

              เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาและ
วิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟาต่างๆ  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ  ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ต่างๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยว
ข้อง     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์   รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์  หัว
เทียน  เบาะรถยนต์  แบตเตอรี่  ไฟเบรก น็อตและสกรู  ฯลฯ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ต่างๆ  เช่น  น้ํายาเคมี  สําหรับถังบรรจุเคมีดับเพลิง  ฯลฯ  หรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ได้แก่ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วิดีโอเทป  แผ่นซีดี รูป
สี ขาวดํา ที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยว
ข้อง
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ  เช่น  เสื้อ
ผ้า กางเกง ถุงเท้า หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกาย อื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง    

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

1.  ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  20,000.-บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนเพื่อเป็นค่าปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเบิกจ่ายได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะ
กรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 173)
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.)
ด้านการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     ตั้งไว้  15,000.-บาท

จํานวน 15,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.) ด้านการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 173

10. ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือ
ฟื้นฟูหลังเกิด
สาธารณภัย         ตั้งไว้  10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการให้ความช่วย
เหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย   
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2
/ว 7508  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5  หน้า 96
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2.  โครงการฝึกซ้อมแผนปองกันอุบัติภัยถนน  ตั้งไว้  10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการฝึกซ้อมแผน
ปองกันอุบัติภัยท้องถนนที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุบัติภัยการ
จราจร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท0810.4/ว 1464  ลงวันที่ 5 เมษายน  2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 171

3. โครงการฝึกซ้อมแผนการปองกันระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ 
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการฝึกซ้อมแผนการ
ปองกันระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเกิดอัคคีภัย และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 171

4.  โครงการรณรงค์ปองกันและแก้ไขปญหาหมอกควันและไฟปา  
                                                                      ตั้งไว้ 
15,000.-บาท

จํานวน 15,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการรณรงค์ปองกัน
และแก้ไขปญหาหมอกควันและไฟปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง         
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 178
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5.  โครงการฝึกอบรมด้านการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาน
ศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป         ตั้งไว้  10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการฝึก
อบรมให้ความรู้ในด้านการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาน
ศึกษาและประชาชนทั่วไป  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 96

6.  โครงการชุมชนปลอดภัย       ตั้งไว้ 10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการชุมชน
ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 172

7. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝายปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
                                                            ตั้งไว้  10,000
.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 หน้า 96
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8. โครงการปองกันและแก้ไขปญหาสถานการณ์ฝุนละอองขนาดเล็ก 
PM2.5
         ตั้งไว้  10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการปองกัน
และแก้ไขปญหาสถานการณ์ฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5  และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5 หน้า  97

9. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                          ตั้งไว้  10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 มท 0808.2/ว 440  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 3 หน้า  42
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1.  เตียงฉุกเฉินประจํารถพยาบาล แบบปรับนั่ง-นอน    ตั้งไว้ 
45,000.-บาท

จํานวน 45,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจํารถ
พยาบาล แบบปรับนั่ง-นอน จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 45,000
.-บาท  (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณประจําปี 2563) จึงขอ
กําหนดราคาตามราคาท้องตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22
  มิถุนายน  2552  ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ : ใช้สําหรับการรับ-ส่งผู้ปวยฉุกเฉินสามารถปรับ
เอน นั่ง-นอน เพื่อความสะดวกสําหรับผู้ปวยแต่ละกรณี 
2.  เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากเตียงฉุกเฉินที่ใช้ประจํารถกู้
ชีพ-กู้ภัย ปจจุบันชํารุด ไม่สามารถใช้งานในการลําเลียงผู้ปวยได้
3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ปวยสามารถนั่ง-นอน เพื่อการ
นําส่งโรงพยาบาลได้แล้วแต่กรณีทําให้ผู้ปวยลดอาการบาดเจ็บ
ขณะนําส่งโรงพยาบาลได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 130
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2.  เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว    ตั้งไว้  2,500.-บาท จํานวน 2,500 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลาย
นิ้ว  จํานวน 2 เครื่องราคาเครื่องละ  1,250.-บาท  (เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณประจําปี 2563 จึงขอกําหนดราคาตามราคา
ท้องตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  ดังนี้ 
1.  วัตถุประสงค์ : ใช้สําหรับวัดออกซิเจนผู้ปวยในการเตรียม
ความพร้อมในการเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง  
2.  เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากปจจุบันเครื่องวัดออกซิเจน
ปลายนิ้วมีอยู่ 1 เครื่อง แต่เครื่องวัดค่าได้ไม่ถูกต้อง จึงมีความจํา
เป็นต้องจัดหามาใช้งานเพิ่มเพื่อเป็นการเตรียมรักษาผู้ปวยได้อย่าง
ถูกต้อง
3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทีมกู้ชีพ-กู้ภัยสามารถนําค่า
ออกซิเจนปลายนิ้วของผู้ปวยมาวิเคราะห์หาสาเหตุ อาการและ
เพื่อความแม่นยําในการรักษาผู้ปวยได้อย่างถูกต้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 130
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3.  เครื่องวัดความดัน      ตั้งไว้  2,500.-บาท จํานวน 2,500 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน จํานวน 1
 เครื่องราคาเครื่องละ 2,500.-บาท  (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ประจําปี 2563 จึงขอกําหนดราคาตามราคาท้องตลาด) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่  22  มิถุนายน  2552  ดังนี้ 
1.  วัตถุประสงค์ : ใช้สําหรับวัดความดันผู้ปวยในการเตรียมความ
พร้อมในการเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง  
2.  เหตุผลความจําเป็น : เนื่องจากปจจุบันเครื่องวัดความดันมี
อยู่ 1 เครื่อง แต่เครื่องวัดค่าได้ไม่ถูกต้อง จึงมีความจําเป็นต้องจัด
หามาใช้งานเพิ่มเพื่อเป็นการเตรียมรักษาผู้ปวยได้อย่างถูกต้อง
3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทีมกู้ชีพ-กู้ภัยสามารถนําค่าการ
วัดความดันของผู้ปวยมาวิเคราะห์หาสาเหตุ อาการและเพื่อความ
แม่นยําในการรักษาผู้ปวยได้อย่างถูกต้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 130
 

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:24 หน้า : 51/137



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 10,432,080 บาท

งบบุคลากร รวม 9,005,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,005,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,212,520 บาท

1.  เงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษา  
ตั้งไว้ 1,582,200.-บาท
            เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จํานวน 4
 อัตรา  ตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  
2.  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา)   ตั้งไว้   2,243,040.-บาท
            เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล  (สังกัดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา) จํานวน 6 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2564
3.  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  (สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บ้านถ้ํา)        ตั้งไว้  2,387,280.-บาท
             เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล  (สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านถ้ํา) จํานวน  7  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12
  เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2564

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับจํานวน 3  อัตรา ดังนี้ 
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1.  เงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหาร
งานการศึกษา)    ตั้งไว้   42,000.-บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา)  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน 
เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่า
กับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ  3,500
.-บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน จํานวน  1
  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  42,000.-บาท  ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลัก
เกณฑ์  ที่ กทจ. กําหนด     
2.  เงินประจําตําแหน่ง  หัวหน้าฝายแผนงานและโครงการ 
(นักบริหารงานการศึกษา)    ตั้งไว้   18,000.-บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายแผนงานและโครงการ  (นักบริหาร
งานการศึกษา)  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ  1,500.-บาท โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน จํานวน 1 ตําแหน่ง  เป็น
เงิน 18,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์
ที่ กทจ. กําหนด      
3.  เงินประจําตําแหน่ง  หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา)    ตั้งไว้   18,000.-บาท 
                เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่
ได้รับเงินประจําตําแหน่ง  หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา)  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ใน  อัตราเดือนละ 1,500
.-บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน จํานวน 1 ตําแหน่ง เป็น
เงิน  18,000.-บาท  ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์
ที่ กทจ. กําหนด       

เงินวิทยฐานะ จํานวน 646,800 บาท

1.  เงินวิทยฐานะชํานาญการ  ตั้งไว้  168,000.-บาท 

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:24 หน้า : 53/137



เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินวิทยฐานะชํานาญการให้แก่ข้า
ราชการครู  พนักงานครู  (สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา) ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน จํานวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท  เป็น
เงิน  168,000.-บาท          
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592   ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2564
2.  เงินวิทยฐานะชํานาญการ   ตั้งไว้  210,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินวิทยฐานะชํานาญการให้แก่ข้า
ราชการครู  พนักงานครู  (สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้าน
ถ้ํา) ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน จํานวน 5  อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท  
เป็นเงิน  210,000.-บาท    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592   ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2564
3.  เงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตั้งไว้  134,400  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษให้แก่ข้า
ราชการครู  พนักงานครู   (สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา) ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน  ในอัตราเดือนละ  5,600.-บาท จํานวน 
2 อัตรา เป็นเงิน 134,400.-บาท    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592   ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2564
4.  เงินค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่ เงินที่ข้าราชการครู/พนักงาน
ครู   ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ   รวม   134,400.-บาท
        - เงินค่าตอบแทนรายเดือนชํานาญการพิเศษ  
ตั้งไว้  134,400.-บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนชํานาญการพิเศษข้า
ราชการครู  พนักงานครู  (สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา)  ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้  ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ  5,600.-บาท  จํานวน 2
 อัตรา เป็นเงิน 134,400.-บาท    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592   ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2564
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,998,360 บาท

1.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้   266,880.-บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน
การสอน) และพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2564
2.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 (สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
ตั้งไว้   1,581,480.-บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้  12 เดือน ตามหนังสือ  บาท    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2564
3.  ค่าตอบแทนของครูผู้ดูแลเด็กและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของครูผู้ดูแลเด็ก   ตั้งไว้   150,000.-บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าตอบแทนของครูผู้ดูแลเด็ก
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  12
  อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  (อปท. ต้นสังกัดสมทบ
งบประมาณจากเงินรายได้ในส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุน)     
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2554    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท
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1.  เงินเพิ่มการครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้   20,000.-บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน  2  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592   ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2564

2.  เงินเพิ่มการครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  (สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
ตั้งไว้   50,000.-บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  และพนักงานจ้าง
ทั่วไป  จํานวน  12  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592   ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2564
 

งบดําเนินงาน รวม 1,299,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 211,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 151,200 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

              เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ  พนักงานเทศบาล  ข้าราชการครู  พนักงานครูและ
ลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ  กําหนด 
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ค่าใช้สอย รวม 838,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ      ตั้งไว้  5,000.-บาท จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากร
ต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าจ้างเหมาบริการ     ตั้งไว้  660,600.-บาท จํานวน 660,600 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ
 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว้  35,000.-บาท จํานวน 35,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึก
อบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตาม
หนังสือสั่งการต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงาน
จ้างทั่วไป  ฯลฯ   
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5 หน้า 103
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2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                                    
         ตั้งไว้  40,000.-บาท

จํานวน 40,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
เช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้า  182

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต , ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียน
อนุบาล)                ตั้งไว้  16,800.-บาท

จํานวน 16,800 บาท

              เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต , ค่า
บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-  เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 116

4.  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   ตั้งไว้   
30,000.-บาท

จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  182
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5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา )    ตั้งไว้   21,000.-บาท

จํานวน 21,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  126

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  194)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน
ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา  แฟม  ฯลฯ  และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ต่างๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด ผงซักฟอก เช่น ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าปู
ที่นอน ฯลฯ  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ
 เช่น ค่าเหล็กเส้น  ปูน อิฐ ทราย ฯลฯ  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง       
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ  เช่น  เสื้อ
ผ้า  กางเกง ถุงเท้า หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกาย อื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หมึกพิมพ์  แผ่นกรองแสง ฯลฯ  และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ําและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา   (จํานวน  4  แห่ง) รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกล
ติดต่อราชการต่าง ๆ  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง          

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์
เน็ต , ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ําและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา (จํานวน 4 แห่ง) และการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 126,800 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 126,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน  ตั้งไว้  
85,000.-บาท

จํานวน 85,000 บาท
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            เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน พร้อมอุปกรณ์  จํานวน 5  ชุด ราคาชุด
ละ 17,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHZ  จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) หน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยว่า 4 GM
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External)  จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแปนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ  FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ฯลฯ
(สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านถ้ําและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 4 แห่ง)     
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 หน้า 133
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2.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน ตั้งไว้  
16,000.-บาท

จํานวน 16,000 บาท
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                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  16,000
.-บาท      โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.0 GHZ  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า  4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียด ไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- ฯลฯ
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี   พ.ศ. 2563  ของกระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 133
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3. เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  
Print)
                                                                     ตั้งไว้  
25,800.-บาท

จํานวน 25,800 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print)  จํานวน  6  เครื่องราคา
เครื่องละ 4,300.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนานที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- ฯลฯ
(สําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านถ้ําและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 4 แห่ง)     
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)    
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 133
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,111,960 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,895,960 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,006,560 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     ตั้งไว้  25,000.-บาท จํานวน 25,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี  2565   หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2875 ลงวันที่ 20
 ธันวาคม  2561 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้า  123

10.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  
(ค่าจัดการเรียนการสอนเงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา)   ตั้งไว้  156,400.-บาท

จํานวน 156,400 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่าจัดการเรียนการ
สอนเงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา) 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  69
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11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านถ้ํา/รายหัว) 
                                                                 ตั้งไว้  
156,400.-บาท

จํานวน 156,400 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านถ้ํารายหัว   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 4 หน้า  68

12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านถ้ํา ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)           
                                                                  ตั้งไว้  
103,960.-บาท

จํานวน 103,960 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  69
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13.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)                            ตั้งไว้   
20,000.-บาท

จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา)      
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 126

14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน )             ตั้งไว้   100,000.-บาท

จํานวน 100,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน )   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้า 126
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15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน)              ตั้งไว้  
50,000.-บาท

จํานวน 50,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน)   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้า 126

16.  โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้
จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา)    ตั้งไว้  
50,000.-บาท

จํานวน 50,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้า 125
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17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น)  ตั้ง
ไว้  100,000.-บาท

จํานวน 100,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปญญาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว 3679  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0812/ว 143  ลงวันที่ 14 มกราคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พย 0023.3/ว 472 ลงวันที่  8
  พฤษภาคม  2562
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 127

18.  ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      
                                                                     ตั้งไว้ 
11,000.-บาท

จํานวน 11,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ อบรม สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"   
 -  เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0816.2/ว 4201 ลงวันที่  11  ตุลาคม  2562
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 1 หน้า  42
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19.  ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  33,000.-บาท

จํานวน 33,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรม สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"   
 -  เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0816.2/ว 4201  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2562
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่ม
เติม  ครั่งที่ 1 หน้า  42

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการ
สานสัมพันธ์วันแห่งความสําเร็จโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา)   
                                                                      ตั้งไว้  
15,000.-บาท

จํานวน 15,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการสาน
สัมพันธ์วันแห่งความสําเร็จโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 ข้อ 6 (ข) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5 หน้า 80
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20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)    
                                                                  ตั้งไว้  
386,400.-บาท

จํานวน 386,400 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา    
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  63

21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล) ตั้ง
ไว้  195,600.-บาท

จํานวน 195,600 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  63
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22. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ําอนามัย) ตั้ง
ไว้  92,700.-บาท

จํานวน 92,700 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ําอนามัย
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  63

23. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณ
คูหา)  ตั้งไว้  97,800.-บาท

จํานวน 97,800 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 5  หน้า 78
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24. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตน
คูหาวนาราม) ตั้งไว้  87,500.-บาท

จํานวน 87,500 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาวนาราม  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 5 หน้า 78

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการ
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ)           ตั้งไว้  30,000
.-บาท

จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการ การแข่ง
ขันทักษะวิชาการระดับประเทศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ําและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านถ้ํา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 ข้อ 6 (ข) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 88
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4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการ
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา) 
                                                                      ตั้งไว้  
30,000.-บาท

จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการการแข่ง
ขันทักษะวิชาการ ระดับภาค  (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 ข้อ 6 (ข) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั่้งที่ 5 หน้า 88

5.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการ
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้าน
ถ้ํา)   
                                                                        ตั้งไว้  
30,000.-บาท

จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการการแข่ง
ขันทักษะวิชาการ ระดับภาค  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล   บ้าน
ถ้ํา) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 ข้อ 6 (ข) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั่้งที่ 5 หน้า  88
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6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
สําหรับ
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาลตําบลบ้านถ้ํา) 
     
                                                                      ตั้งไว้ 
60,000.-บาท

จํานวน 60,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา 
คนละ 10,000.-บาท  จํานวน  6  อัตรา      
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า  127 
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7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
สําหรับการพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านถ้ํา) ตั้งไว้  
70,000.-บาท

จํานวน 70,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านถ้ํา คนละ  10,000
.-บาท จํานวน 7 อัตรา        
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565  หน้า 127)

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
โครงการ
ช่วยเหลือค่าพาหนะนําส่งเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ําและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลไปส่งสถานพยาบาล)   ตั้ง
ไว้ 1,840.-บาท

จํานวน 1,840 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าพาหนะนําส่งเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านถ้ําและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลไปส่งสถานพยาบาล ฯลฯ        
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 126
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9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา)  ตั้งไว้  103,960.-บาท

จํานวน 103,960 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่าหนังสือ
เรียน  อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)   
    
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 4 หน้า  68

ค่าวัสดุ รวม 889,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 889,400 บาท

 -  ค่าอาหารเสริม (นม)   รวม   889,400.-บาท 
(1)  ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล         ตั้ง
ไว้  72,900.-บาท
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)  สําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม  ครั้งที่ 5 หน้า 79
(2)  ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ําอนามัย        ตั้ง
ไว้  34,500.-บาท
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)  สําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ําอนามัย

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:25 หน้า : 79/137



-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม  ครั้งที่  5  หน้า 79
(3)  ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา 
        ตั้งไว้  36,500.-บาท
                เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)  สําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม  ครั้งที่  5  หน้า 79
(4)  ค่าอาหารเสริม  (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาวนา
ราม  ตั้งไว้ 32,600.-บาท
                เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)  สําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาวนาราม     
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม  ครั้งที่  5  หน้า 79
(5)  ค่าอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา   ตั้งไว้ 176,300.-บาท
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม) สําหรับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบ
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าลเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา   
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม  ครั้งที่  5  หน้า 79
 (6)  ค่าอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนบ้านถ้ําประชานุเคราะห์     
ตั้งไว้  394,800.-บาท
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบ้านถ้ําประชานุเคราะห์ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2  กรกฎาคม  2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม  ครั้งที่  5  หน้า 79
(7)  ค่าอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียนบ้านถ้ําประชาบํารุง    ตั้ง
ไว้  141,800.-บาท
                เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบ้านถ้ําประชาบํารุง 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2   กรกฎาคม 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม  ครั้งที่  5  หน้า 79
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,216,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,216,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ําประชานุเคราะห์  ตั้งไว้   865,200.-บาท จํานวน 865,200 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชานุเคราะห์ในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านถ้ําประชานุเคราะห์   
- เป็นไปตามตามหนังสือ ที่ ศธ 04095.324/090  ลงวันที่  2
 มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2  กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  64

2.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ําประชาบํารุง  ตั้งไว้  310,800.-บาท จํานวน 310,800 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ําประชา
บํารุงในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ถ้ําประชาบํารุง    
- เป็นไปตามหนังสือที่  ที่ ศธ 04095.325/064   ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่  2  กรกฎาคม  2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  64
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3.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ําประชาบํารุง  ตั้งไว้  10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ําประชา
บํารุงเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน O-NET , NT และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือที่ ศธ 04095.325/070  ลงวันที่  18
  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5  หน้า  83

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ําประชาบํารุง  ตั้งไว้  10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ําประชา
บํารุงเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือที่ ศธ 04095.325/070  ลงวันที่  18
  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5 หน้า  83
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5.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ําประชานุเคราะห์ ตั้งไว้  10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

                 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชานุเคราะห์ เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการ ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ศธ 04095.324/091  ลงวันที่  2
  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  67

6.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ําประชานุเคราะห์ ตั้งไว้  10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชานุเคราะห์ เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ศธ 04095.324/105  ลงวันที่  16
  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5  หน้า  84
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว้    10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนถ้ําปิน
วิทยาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม อําเภอ
ดอกคําใต้ 
จังหวัดพะเยา    
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ศธ 04319.05/055  ลงวันที่  25
 พฤษภาคม  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  66

2.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว้    10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนถ้ําปิน
วิทยาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียน
ถ้ําปินวิทยาคม อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา    
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ศธ 04319.05/055  ลงวันที่  25
 พฤษภาคม  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  67
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3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว้    10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนถ้ําปิน
วิทยาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการบริหารจัดการ
ขยะโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา  
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ศธ 04319.05/055  ลงวันที่  25
 พฤษภาคม  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  68

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,436,920 บาท

งบบุคลากร รวม 2,304,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,304,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,106,120 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจําปีให้
แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม จํานวน  6  อัตรา  ตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กําหนด
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

1.  เงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) ตั้งไว้    42,000.-บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นัก
บริหารงานสาธารณสุข) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  เงินประจํา
ตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท  โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็น
เงิน 42,000.-บาท  ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่  กทจ. กําหนด   
 
2.  เงินประจําตําแหน่ง  หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข  
  (นักบริหารงานสาธารณสุข) ตั้งไว้    18,000.-บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหาร
งานสาธารณสุข) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ  1,500.-บาท  โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็น
เงิน  18,000.-บาท  ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่ กทจ
.  กําหนด       
3.  เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายบริการสาธารณสุข  
(นักบริหารงานสาธารณสุข)  ตั้งไว้    18,000.-บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุข) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท  โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน จํานวน 1 ตําแหน่ง เป็นเงิน 18,000
.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กําหนด    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  1
  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้างของกองสาธารณสุขฯ  จํานวน 1  อัตรา   โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน      

งบดําเนินงาน รวม 2,132,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิกได้  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ                          

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่เบิกได้
ตามระเบียบ ฯ กําหนด     
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ค่าใช้สอย รวม 1,717,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ      ตั้งไว้  2,000.-บาท จํานวน 2,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากร
ต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 

2.  ค่าจ้างเหมาบริการ     ตั้งไว้  1,562,800.-บาท จํานวน 1,562,800 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ และ
อื่นๆ   ที่เกี่ยวข้อง      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1.  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว้  18,000.-บาท จํานวน 18,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึก
อบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตาม
หนังสือสั่งการต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 5 หน้า 103
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2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                                    
         ตั้งไว้   20,000.-บาท

จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่ว
ไป  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  182

3. โครงการตําบลบ้านถ้ําเมืองน่าอยู่   ตั้งไว้    15,000.-บาท จํานวน 15,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการ ตําบล
บ้านถ้ําเมืองน่าอยู่ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  166

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  
ต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถสูบสิ่งปฏิกูล  รถบรรทุกขยะ ฯลฯ
 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หน้า  194)

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน
ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา  แฟม  ฯลฯ      
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ต่างๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
         

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ
 เช่น ค่าเหล็กเส้น  ปูน อิฐ ทราย ฯลฯ  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถสูบ
สิ่งปฏิกูล  รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ หัวเทียน  เบาะรถ
ยนต์  แบตเตอรี่  ไฟเบรก น็อตและสกรู  ฯลฯ หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ
  เช่น น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ  หรือ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ต่างๆ เช่น ทรายอะเบท น้ํายาเคมี ต่างๆ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ฯลฯ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับผู้
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯ เช่น ถุงมือ ถุง
เท้า  เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ  และวัสดุเครื่องแต่งกาย อื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ต่างๆ   เช่น   แผ่นบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หมึกพิมพ์ แผ่นกรอง
แสง ฯลฯ   หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 2 อัตราๆละ 5,000
 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  เป็นเงิน 120,000
.-บาท     
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้
จ่าย พ.ศ. 2562 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม  2562 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 90
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.  ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
   
                                                               ตั้งไว้     
30,000.-บาท

จํานวน 30,000 บาท

               เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง        
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1393  ลงวันที่  12 พฤษภาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 132
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําในการควบคุมปองกันโรค
ติดต่อในชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา   ตั้งไว้   10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําในการควบคุมปองกันโรค
ติดต่อในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา  และค่าใช้  
 จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 129

10. โครงการปองกันและแก้ไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้ม
แข็งและยั่งยืน 
                                                                        ตั้งไว้   
5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปองกันและแก้ไข
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง        
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 132
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11. โครงการจัดการปญหาข้อร้องเรียนด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวด
ล้อม  
                                                                     ตั้งไว้   
5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการปญหาข้อ
ร้องเรียนด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง        
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  81 

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนิเทศติดตามการ
ดําเนินงาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    ตั้งไว้   5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนิเทศติดตามการ
ดําเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 129

3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
การตรวจสอบแก้ไขปญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์และการอนามัยสิ่ง
แวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจจะมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตําบลบ้านถ้ํา      ตั้งไว้   10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค  การตรวจสอบ
แก้ไขปญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์และการอนามัยสิ่งแวดล้อมอัน
จะมีผล
หรืออาจจะมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนตําบล
บ้านถ้ํา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  128
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4. โครงการรณรงค์ควบคุมปองกันโรคติดต่อ    ตั้งไว้   
20,000.-บาท

จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการรณรงค์
ควบคุมปองกันโรคติดต่อ อาทิเช่น  โรคไข้หวัดนก  โรคมือเท้า
ปาก  โรคฉี่หนู หรือโรคติดต่ออื่นๆ เป็นต้น  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 129

5. โครงการปองกันและระงับโรคติดต่อ    ตั้งไว้   20,000.-บาท จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการปองกัน
และระงับโรคติดต่อ  อาทิเช่น  การปองกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และการปองกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก หรือโรคติดต่ออื่นๆ เป็นต้น  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1433  ลงวันที่  14 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 4 หน้า  79

6. โครงการ ร่วมทํา ร่วมคิดพิชิตยุงร้าย    ตั้งไว้   20,000.-บาท จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการร่วมทํา ร่วม
คิดพิชิต  ยุงร้าย  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  79
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7.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําในการควบคุมปองกันโรค
เอดส์เพื่อลดจํานวนผู้ปวยรายใหม่ในชุมชน     ตั้งไว้   10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพแกนนําในการควบคุมปองกันโรคเอดส์เพื่อลด
จํานวนผู้ปวยรายใหม่ในชุมชน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 128

8.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและประชาชนด้านการส่ง
เสริมสุขภาพ 
การควบคุมและปองกันโรคในชุมชนตําบลบ้านถ้ํา  ตั้งไว้   5,000
.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนและประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและ
ปองกันโรคในชุมชนตําบลบ้านถ้ํา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 133
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9. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี          ตั้งไว้  
30,000.-บาท

จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  และค่าใช้   จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 2072   ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1393   ลงวันที่  12 พฤษภาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 132
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 12 หมู่บ้าน        ตั้งไว้   
240,000.-บาท

จํานวน 240,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่ตําบลบ้านถ้ํา จํานวน  12  หมู่บ้านๆ ละ 20,000
.-บาท  เป็นเงิน 240,000.-บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับ
ปญหาและบริบทของพื้นที่ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละ
โครงการ         
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทั่วไป  ด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  133
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 917,240 บาท

งบบุคลากร รวม 917,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 917,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 752,040 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาลของสํานักปลัด  (ตําแหน่งนักพัฒนา
ชุมชน) จํานวน  2  อัตรา   ตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.ท
. กําหนดโดยคํานวณ   ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,200 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไปของสํานักปลัด   (ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน)  
จํานวน 1  อัตรา)   โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12 เดือน       

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 8,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสํานัก
ปลัด  (ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) จํานวน 1
 อัตรา)     
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปญหาความยาก
จนและสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ยากจน ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้สติไม่สมประกอบ ฯลฯ      ตั้งไว้  
30,000.-บาท

จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการช่วยเหลือประชาชนใน
การแก้ไขปญหาความยากจน และสวัสดิการอื่นๆ การสังคม
สงเคราะห์ผู้ปวยที่ยากไร้ การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ปวยที่ยากไร้ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 91    (สํานักปลัด/งานพัฒนาชุมชน)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1. อุดหนุนการไฟฟาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา     ตั้งไว้  
200,000.-บาท

จํานวน 200,000 บาท

                 เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
ดําเนินการขยายเขตจําหน่ายไฟฟา  ฯลฯ  หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
    (กองช่าง) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4427 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้า 95 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าจ้างเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการฝงกลบ    
                                                                         ตั้งไว้  
50,000.-บาท

จํานวน 50,000 บาท

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดําเนินการกําจัด
ขยะมูลฝอยโดยการฝงกลบ และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง      
(กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 162  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน  ตั้งไว้  
50,000.-บาท

จํานวน 50,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 164
  (กองสาธารณสุขฯ) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 325,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. โครงการส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด     ตั้งไว้  10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โครงการส่งเสริมการบําบัด
ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้
ผ่านการบําบัดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886    ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1463  ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 2989   ลงวันที่ 31 พ.ค. 2560  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 178
        

10. โครงการอบรมการผลิตเกษตรธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนการผลิต
                                                               ตั้งไว้  10,000
.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตาม โครงการอบรมการผลิต
เกษตรธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง        (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 157

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:25 หน้า : 104/137



11. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ประจําตําบลบ้านถ้ํา
                                                                 ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตาม โครงการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจําตําบลบ้านถ้ํา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง       (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 157  
        

12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลบ้านถ้ํา   ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบลบ้านถ้ํา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
 (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 145 

13. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ด้านอาชีพต่างๆ
 ในพื้นที่                                         ตั้งไว้  10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่มด้านอาชีพต่างๆ  
 ในพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104  
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14. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีงานเทศกาลดอกคําใต้
งาม 
        ตั้งไว้  15,000.-บาท

จํานวน 15,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
บทบาทสตรีงานเทศกาลดอกคําใต้งาม ในการส่งเสริมบทบาทสตรี
ในการจัดกิจกรรมในวันดอกคําใต้งาม อาทิเช่น การจัดกิจกรรม
ซุ้มแสดงนิทรรรศการ  บทบาทสตรีตามกรอบแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทสตรีภายใต้กรอบประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น  บทบาทสตรีในการขับเคลื่อนพลวัตทาง
สังคมในยุคปจจุบัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    (สํานัก
ปลัด)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 4 หน้า 80

15. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบลบ้านถ้ํา  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลบ้านถ้ําและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(กองการศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม10
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5
/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม  2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 142 
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16.  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลบ้านถ้ํา  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนตําบลบ้านถ้ําและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     
(กองการศึกษา)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 153

17. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน   ตั้งไว้  15,000.-บาท จํานวน 15,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      
(กองการศึกษา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 141  

18.  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กประจําปี  2565 
      (วัยใสใส่ใจทําดี : Teen To Be Good)       ตั้งไว้  10,000
.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ประจําปี 2565  (วัยใสใส่ใจทําดี : Teen To Be Good)  ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิตที่เข้ม
แข็ง ห่างไกลจากสิ่งยั่วยุและอบายมุข และจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 142  
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19.  โครงการอาหารปลอดภัย     ตั้งไว้  10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอาหาร
ปลอดภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134  

2. โครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติดในชุมชน   ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปองกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติดในชุมชน ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง      (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 176

20. โครงการปองกันและควบคุมปญหามลพิษทางอากาศในชุมชน
                                                                       ตั้งไว้  
5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการปองกัน
และควบคุมปญหามลพิษในชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
   (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3886 วันที่  28  มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 165  
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21. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานภายในองค์กร
                                                                       ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานภายในองค์กรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง   (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 165  

22. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งไว้  
5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง      (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน้า 165

23.  โครงการบริหารจัดการศูนย์สามวัยตําบลบ้านถ้ํา  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์สามวัยตําบลบ้านถ้ํา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
   (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 102  
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24. โครงการจัดหาจุดจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาจุดจําหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง      
(สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า 59

25.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ตําบลบ้านถ้ํา
           ตั้งไว้  10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้าง
ความสามัคคีของคนในชุมชน อาทิเช่น การจัดกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน  การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดกิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทํา
ความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่งดงามในการอยู่ร่วม
กันอย่างสมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน ผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในชุมชน ฯลฯ
  หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 196
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26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนาเทศบาล
                ตั้งไว้  15,000.-บาท

จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ หรือค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง       (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน (พ.ศ. 2561-2565) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ  อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  195
 

3. โครงการการปองกันและแก้ไขปญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคล
ในครอบครัว ฯลฯ       ตั้งไว้  10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการปองกันและแก้ไข
ปญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวฯ      
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง        (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 143 
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4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา 
                                                                          ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง        (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 145 

5. โครงการปองกันและแก้ไขปญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร        
     
                                                                     ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นตามโครงการ
ปองกันและแก้ไขปญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และค่า
ใช้    จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง       (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 128
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6.  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นําชุมชนตําบลบ้านถ้ําตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง      ตั้งไว้  10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้นําชุมชนตําบลบ้านถ้ําตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 146 

7. โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูง
อายุ 
และประชาชนทั่วไป     ตั้งไว้  10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฝึกอบรม
อาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชน
ทั่วไป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง       (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 104
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8.  โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตําบลบ้านถ้ําปองกันภัยยาเสพ
ติด
                                                                     ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนตําบลบ้านถ้ําปองกันภัยยาเสพติด และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง        (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 146

9. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                       ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตาม โครงการสร้างศูนย์
เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง       (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 158   
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดภัยบ้านถ้ํา    ตั้งไว้  
20,000.-บาท

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตผลไม้และผัก
ปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต“การทําเกษตรกรรม
ธรรมชาติ  ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ราย
ละเอียดตามหนังสือที่ พิเศษ/2564  ลงวันที่  5
 กรกฎาคม  2564    
(สํานักปลัด งานพัฒนาชุมชน)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
  ลงวันที่  7 ส.ค. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  60
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2. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพะเยา     ตั้งไว้  
20,000.-บาท

จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตนมวัว
ปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต “การทําเกษตรกรรม
ธรรมชาติ  ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ราย
ละเอียดตามหนังสือที่ พิเศษ/2564-2  ลงวันที่  1
 กรกฎาคม  2564     (สํานักปลัด งานพัฒนาชุมชน)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
  ลงวันที่  7 ส.ค. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4 หน้า  59

3.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตหัตถกรรมภูมิปญญาท้องถิ่น    
                                                                     ตั้งไว้  
20,000.-บาท

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตหัตถกรรม
ภูมิปญญาท้องถิ่น “ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง”   รายละเอียดตามหนังสือที่ พิเศษ/2564  ลงวันที่  29
  มิถุนายน  2564   (สํานักปลัด งานพัฒนาชุมชน)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
  ลงวันที่  7 ส.ค. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  
ครั้งที่  5  หน้า 74
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชนตําบลบ้านถ้ําต้านยาเสพ
ติด  
ประจําปี  2565       ตั้งไว้   70,000.-บาท

จํานวน 70,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
กีฬา  ประชาชน  เยาวชน ตําบลบ้านถ้ําต้านยาเสพติด
ประจําปี  2565  หรือกีฬาระหว่างส่วนราชการหรือกีฬาภายใน
เทศบาลหรือส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ต่างๆ  และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 151
   (กองการศึกษา)
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2. โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา  ครั้งที่ 
 5 
ประจําปี  2565     ตั้งไว้   40,000.-บาท

จํานวน 40,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 152
  (กองการศึกษา)

3.  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครั้งที่ 5  ประจําปี  
2565         
                                                                 ตั้งไว้   
30,000.-บาท

จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านถ้ํา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
(กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 152
  (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ  ฯลฯ
  เช่น ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง ลูกเปตอง หรืออุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์      ตั้งไว้   10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4 หน้า 80  (กองการศึกษา)

2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง     ตั้งไว้   10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ        
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4 หน้า 80  (กองการศึกษา) 
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3.  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา   ตั้งไว้   5,000.-บาท จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หน้า 80  (กองการศึกษา)

4.  โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก   ตั้งไว้   5,000.-บาท จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี
ตานก๋วยสลากและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 12
  พฤศจิกายน  2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 หน้า 93  (กองการศึกษา)
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5.  โครงการสืบชะตาต้นน้ําขุนน้ําบ่อทราย   ตั้งไว้   5,000.-บาท จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบชะตาต้นน้ําขุนน้ําบ่อ
ทรายและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 12
  พฤศจิกายน  2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 หน้า 93  (กองการศึกษา)

6. โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง    ตั้งไว้   10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 12
  พฤศจิกายน  2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 หน้า 93  (กองการศึกษา)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1.  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ตั้งไว้   
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นตามโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง      
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 93  (สํานักปลัด/ฝายอํานวยการ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,974,860 บาท

งบบุคลากร รวม 2,248,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,248,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,930,860 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาลของกองช่าง จํานวน  5  อัตรา  ตาม
ตําแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12
  เดือน   
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

1.  เงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง)  ตั้งไว้    42,000.-บาท
            เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้
รับเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง)  ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้  12  เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเงิน 42,000
.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กําหนด        
2.  เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง)  ตั้งไว้    18,000.-บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหาร
งานช่าง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ  1,500.-บาท  โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้  12 เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  18,000
.-บาท  ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กําหนด        
3.  เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายการโยธา  
(นักบริหารงานช่าง)   ตั้งไว้    18,000.-บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าฝายการโยธา  (นักบริหารงาน
ช่าง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่
ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12
  เดือน จํานวน  1  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  18,000.-บาท  ทั้งนี้ให้
จ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่ กทจ. กําหนด    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างของกองช่าง  จํานวน  2  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12
 เดือน        
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของ
กองช่าง จํานวน  2 อัตรา   โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน   
     

งบดําเนินงาน รวม 1,726,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

          เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิกได้         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ                          

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่เบิกได้
ตามระเบียบ ฯ กําหนด     

ค่าใช้สอย รวม 1,226,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ      ตั้งไว้  2,000.-บาท จํานวน 2,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากรต่างๆ หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.  ค่าจ้างเหมาบริการ    ตั้งไว้   906,000.-บาท จํานวน 906,000 บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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3.  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก   ตั้งไว้   50,000.-บาท จํานวน 50,000 บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ
 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง          
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

4. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟา    ตั้งไว้     20,000.-บาท จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟา ฯลฯ  หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว้  8,000.-บาท จํานวน 8,000 บาท

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึก
อบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตาม
หนังสือสั่งการต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
   ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 5 หน้า  103 
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2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                                    
         ตั้งไว้  10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

               เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้าง
ทั่วไป  ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้า 182
  (กองช่าง)

3.  โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมและการจัดเก็บฐานข้อมูลผัง
เมือง 
                                                              ตั้งไว้  10,000
.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
และการจัดเก็บฐานข้อมูลผังเมือง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0802.2
/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2558  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ พย. 0022/ว 22 ลงวันที่ 30
  เมษายน  2556 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 99    (กองช่าง)
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4. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์     ตั้งไว้  
20,000.-บาท

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง เช่น ค่าจ้างคนงานรังวัด  ค่าธรรมเนียมการ
รังวัด  ค่าหลักเขตที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   (กอง
ช่าง)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 98    (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 ที่ชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่าย
เอกสาร  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์ตักหน้าขุดหลัง (JCB) รถ
กระเช้า รถขุดตีนตะขาบ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้า 99  (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา  แฟม  ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยว
ข้อง        

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

                   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาและ
วิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟาต่างๆ  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ  ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
ต่าง ๆ  เช่น  ค่าเหล็กเส้น ปูน อิฐ ทราย ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  รถ
จักรยานยนต์ หัวเทียน เบาะรถยนต์  แบตเตอรี่  ไฟเบรก  น็อต
และสกรู  ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง        

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 230,000 บาท

       5.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ
 เช่น น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     และอื่น ๆ  ที่เกี่ยว
ข้อง เป็นเงิน 30,000.-บาท 
       5.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับหน่วยงานอื่นที่
ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรเพื่อมาปฏิบัติงานในพื้นที่ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน  200,000.-บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หมึกพิมพ์  แผ่นกรองแสง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง      

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิ
เนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง       

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดวัสดุที่ได้
กล่าวมาแล้ว  ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง       
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งานก่อสร้าง รวม 3,473,200 บาท
งบลงทุน รวม 3,473,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,473,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  พื้นที่
หมู่  2
                         ตั้งไว้ 473,400.-บาท

จํานวน 473,400 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด ขนาดความกว้างภาย
ใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 198 เมตร 
(จากบ้านนายสุรินทร์  มงคล ถึงบ้านนางก้ํา  หวานเสียง)  พื้นที่
หมู่ 2  ตําบลบ้านถ้ํา  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา     งบ
ประมาณ   473,400.-บาท  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 60)  (กองช่าง)  

2. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก (คสล.)
     แบบมีฝาปิด  พื้นที่หมู่  3            ตั้งไว้  483,500.-บาท

จํานวน 483,500 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการโครงการวางท่อ คอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก (คสล.) แบบมี
ฝาปิด  ยาว 120 เมตร (จากแยกบ้านแม่เกตุสุดา  ไชยสาร 
ถึงบ้านนายจันทร์  สิงห์แก้ว) พื้นที่หมู่ 3  ตําบลบ้านถ้ํา อําเภอ
ดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา  งบประมาณ  483,500.-บาท      
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
 หน้า 58)  (กองช่าง)  
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3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  พื้นที่หมู่ที่  5
                        ตั้งไว้  494,900.-บาท

จํานวน 494,900 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 195
 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
780  ตารางเมตร หรือคิดเป็นปริมาณคอนกรีตที่ใช้ไม่น้อย
กว่า 72.00 ลูกบาศก์เมตร (ทางสาธารณประโยชน์สายบ้านนาง
สาวรีนา  ไชยวุฒิ)  พื้นที่หมู่  5  ตําบลบ้านถ้ํา  อําเภอดอก
คําใต้  จังหวัดพะเยา   งบประมาณ   494,900.-บาท  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
 หน้า 46)  (กองช่าง)  

4.  โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักก่ออิฐ
มอญ 
     แบบมีฝาปิด  พื้นที่หมู่  7             ตั้งไว้  305,800.-บาท

จํานวน 305,800 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักก่ออิฐมอญ แบบ
มีฝาปิด ยาว 126 เมตร (จากบ้านนายวุฒิ ถึง เขตพื้นที่
หมู่ 2 ) พื้นที่หมู่ 7  ตําบลบ้านถ้ํา อําเภอดอกคําใต้  จังหวัด
พะเยา  
งบประมาณ  305,800.-บาท      (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 58)  (กองช่าง)  

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  พื้นที่
หมู่  8
                      ตั้งไว้  287,400.-บาท

จํานวน 287,400 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด ขนาดความกว้างภาย
ใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 113 เมตร 
(จากบ้านนางราตรี  เขียวงาม ถึง ลําเหมือง)  พื้นที่หมู่ 8  
ตําบลบ้านถ้ํา  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา     งบ
ประมาณ   287,400.-บาท  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 66)  (กองช่าง)  
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6. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก (คสล.)
      แบบมีฝาปิด  พื้นที่หมู่  10        ตั้งไว้  483,500.-บาท

จํานวน 483,500 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการโครงการวาง
ท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก (คสล.) แบบมีฝาปิด  ยาว 120 เมตร (จากโกดังกาดแลงซุป
เปอร์ ถึงบ้านแม่จรัสศรี) พื้นที่หมู่ 10  ตําบลบ้านถ้ํา อําเภอดอก
คําใต้  จังหวัดพะเยา  งบประมาณ  483,500.-บาท    
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
 หน้า 59)  (กองช่าง)  

7. โครงการเสริมระดับผิวถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น    พื้นที่หมู่
ที่  11
                        ตั้งไว้  490,000.-บาท

จํานวน 490,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการเสริมระดับผิวถนนโดย
ใช้หินคลุกบดอัดแน่น  ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  376
 เมตร (จากบล๊อคอนเวิร์ด ถึงสะพานห้วยนกเค้า) พื้นที่หมู่ 11
 ตําบลบ้านถ้ํา อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา  
งบประมาณ   490,000.-บาท 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
 หน้า 51)  (กองช่าง)  

8.  โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักก่ออิฐ
มอญ 
     แบบมีฝาปิดและปรับปรุงผิวถนนโดยใช้หินคลุก   พื้นที่หมู่  12
                ตั้งไว้  154,700.-บาท

จํานวน 154,700 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักก่ออิฐมอญ แบบมีฝา
ปิด ยาว 50 เมตร และปรับปรุงผิวถนนโดยใช้หินคลุก (จากบ้าน
นางเป็ง  หวานเสียง ถึง ลําเหมืองกลาง ) พื้นที่หมู่ 12  ตําบลบ้าน
ถ้ํา อําเภอดอกคําใต้   จังหวัดพะเยา   
งบประมาณ  154,700.-บาท      
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
 หน้า 59)  (กองช่าง)  
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้     300,000.-บาท จํานวน 300,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้างต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 71)  (กองช่าง)  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 55,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรเพื่อเยียวยาพืชผล
ทางการเกษตร
ที่ได้รับความเสียหาย      ตั้งไว้ 30,000.-บาท

จํานวน 30,000 บาท

               เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการให้ความช่วย
เหลือประชาชนด้านเกษตรเพื่อเยียวยาพืชผลทางการเกษตรที่ได้
รับความเสียหาย  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5  หน้า 94
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สาย
ยาง กล้าไม้ ต้นไม้ พันธุ์พืชต่างๆ สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา วัสดุเพาะ
ชํา และวัสดุการเกษตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง        

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม     ตั้งไว้  
5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง    (กอง
สาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4  หน้า 81
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2. โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม 
                                                                   ตั้งไว้  
5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการอบรมให้
ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 167  

3. โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมในชุมชน          
                                                                 ตั้งไว้  
10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการให้ความรู้
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมในชุมชน หรืออื่นๆที่
เกี่ยวข้อง   (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 168 
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4. โครงการท้องถิ่น ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างปา รักษ์
น้ํา”            
                                                                   ตั้งไว้  
5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการท้อง
ถิ่น ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างปา รักษ์น้ํา”   หรือค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 168  

5.  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําในชุมชน     ตั้งไว้  5,000.-บาท จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ําในชุมชนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
(กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 169

6.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ตั้งไว้  5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หรือค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 169  
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7.  ค่าใช้จ่ายในการปลูกปาทดแทนให้กับกรมปาไม้   ตั้งไว้  
5,000.-บาท

จํานวน 5,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกปาทดแทนให้กับ
กรมปาไม้  เนื่องจากเทศบาลตําบลบ้านถ้ํามีความจําเป็นต้องเข้า
ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่และจะต้องมีการปลูกปาทดแทนเพื่อการ
อนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง    (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่
สุด ที่ นร 0506/ ว 21  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2556 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมปาไม้  ด่วนที่สุด ที่ ทส  1606.7/5488
  ลงวันที่  25  เมษายน  2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 169  

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. โครงการตลาดสดน่าซื้อ           ตั้งไว้   10,000.-บาท จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดสดน่าซื้อและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ(กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 159  
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา 
ตั้งไว้   10,000.-บาท

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า  159  
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

177,678

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,390,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,597,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 500,000

เงินสํารองจ่าย 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,110,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

87,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

660,000

1.เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น ตั้งไว้  
184,995.-บาท

184,995

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

177,678

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,390,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,597,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 500,000

เงินสํารองจ่าย 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,110,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

87,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

660,000

1.เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น ตั้งไว้  
184,995.-บาท

184,995
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

2 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ระดับท้องถิ่น ตั้งไว้  
120,000.-บาท

120,000

3. เงินสมทบค่าบํารุง
สันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย  (ส.ท.ท.)  ตั้งไว้  
53,358.-บาท

53,358

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา

30,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

725,760

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

2 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ระดับท้องถิ่น ตั้งไว้  
120,000.-บาท

120,000

3. เงินสมทบค่าบํารุง
สันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย  (ส.ท.ท.)  ตั้งไว้  
53,358.-บาท

53,358

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา

30,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

725,760

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

8,083,720 442,320 6,212,520 2,106,120 752,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

25,000

เงินประจําตําแหน่ง 342,000 18,000 78,000 78,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 610,560 236,640

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 540,000 1,998,360 108,000 157,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 60,000 70,000 12,000 8,000

เงินวิทยฐานะ 646,800

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

170,000 20,000 120,000

ค่าเบี้ยประชุม 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

70,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

1,930,860 19,527,580

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

25,000

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 594,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 847,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 3,343,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 210,000

เงินวิทยฐานะ 646,800

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

310,000

ค่าเบี้ยประชุม 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 105,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 422,000 151,200 45,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

180,000 60,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
   ตั้งไว้  5,000.-บาท

5,000 5,000

1. ค่ารับวารสาร        
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ    
 ตั้งไว้  675,600.-บาท

675,600

2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
   ตั้งไว้  5,000.-บาท

5,000

3.  ค่าจ้างเหมาบริการ   
  ตั้งไว้  
1,847,204.-บาท

1,847,204

4.  ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่า
ที่ดินวัดบ้านถ้ํา (ร้าง)   
ตั้งไว้    14,000.-บาท

14,000

5.  ค่าโฆษณาและเผย
แพร่        ตั้งไว้  
50,000.-บาท

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 40,000 658,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

40,000 300,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
   ตั้งไว้  5,000.-บาท

10,000

1. ค่ารับวารสาร        
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ    
 ตั้งไว้  675,600.-บาท

675,600

2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
   ตั้งไว้  5,000.-บาท

5,000

3.  ค่าจ้างเหมาบริการ   
  ตั้งไว้  
1,847,204.-บาท

1,847,204

4.  ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่า
ที่ดินวัดบ้านถ้ํา (ร้าง)   
ตั้งไว้    14,000.-บาท

14,000

5.  ค่าโฆษณาและเผย
แพร่        ตั้งไว้  
50,000.-บาท

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6. ค่าเบี้ยประกันภัย      
  ตั้งไว้  60,000.-บาท

60,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,345

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมและสัมมนา  
ตั้งไว้  30,000.-บาท

30,000

1. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม     ตั้งไว้  
35,000.-บาท

35,000 35,000

10.  โครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
การเมืองการเลือกตั้ง
          ตั้งไว้  5,000
.-บาท

5,000

11.  ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                 ตั้งไว้  
20,000.-บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6. ค่าเบี้ยประกันภัย      
  ตั้งไว้  60,000.-บาท

60,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,345

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมและสัมมนา  
ตั้งไว้  30,000.-บาท

30,000

1. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม     ตั้งไว้  
35,000.-บาท

70,000

10.  โครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
การเมืองการเลือกตั้ง
          ตั้งไว้  5,000
.-บาท

5,000

11.  ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
                 ตั้งไว้  
20,000.-บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

12 ค่าใช้จ่ายโครงการ
วันเทศบาล   ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

13.  ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  
2565
         ตั้งไว้   75,000
.-บาท

75,000

14.  ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา   ตั้งไว้  
5,000.-บาท

5,000

2. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                 
                   
         ตั้งไว้  30,000
.-บาท

30,000

2. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม     ตั้งไว้  
45,000.-บาท

45,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

12 ค่าใช้จ่ายโครงการ
วันเทศบาล   ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

13.  ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  
2565
         ตั้งไว้   75,000
.-บาท

75,000

14.  ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา   ตั้งไว้  
5,000.-บาท

5,000

2. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                 
                   
         ตั้งไว้  30,000
.-บาท

30,000

2. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม     ตั้งไว้  
45,000.-บาท

45,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.  โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัด
ซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ข้าราชการ 
และพนักงาน ลูกจ้าง 
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา                   ตั้งไว้ 
 30,000.-บาท

30,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                 
                   
         ตั้งไว้  40,000
.-บาท

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.  โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัด
ซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ข้าราชการ 
และพนักงาน ลูกจ้าง 
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา                   ตั้งไว้ 
 30,000.-บาท

30,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                 
                   
         ตั้งไว้  40,000
.-บาท

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการจัดทําหรือปรับ
ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
(ต่อเนื่อง)
                              
                              
             ตั้งไว้  
100,000.-บาท

100,000

4. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสังกัดเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา 
         ตั้งไว้  40,000
.-บาท

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการจัดทําหรือปรับ
ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
(ต่อเนื่อง)
                              
                              
             ตั้งไว้  
100,000.-บาท

100,000

4. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสังกัดเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา 
         ตั้งไว้  40,000
.-บาท

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

5. โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐ
และนโยบายบัญชีภาค
รัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา                          
    ตั้งไว้  20,000.-บาท

20,000

5. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพบริหาร
งานกิจการสภาเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา
         ตั้งไว้  15,000
.-บาท

15,000

6. โครงการประชา
สัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและค่า
ธรรมเนียมต่างๆ
         ตั้งไว้  20,000
.-บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

5. โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐ
และนโยบายบัญชีภาค
รัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา                          
    ตั้งไว้  20,000.-บาท

20,000

5. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพบริหาร
งานกิจการสภาเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา
         ตั้งไว้  15,000
.-บาท

15,000

6. โครงการประชา
สัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและค่า
ธรรมเนียมต่างๆ
         ตั้งไว้  20,000
.-บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6. โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและ
ป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

7. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้งาน
ทะเบียนราษฎร  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

7. โครงการออกหน่วย
รับชําระภาษีเคลื่อนที่
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา
                              
                              
           ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

8. โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมายเบื้องต้น
แก่ประชาชน    ตั้งไว้  
20,000.-บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

6. โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและ
ป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

7. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้งาน
ทะเบียนราษฎร  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

7. โครงการออกหน่วย
รับชําระภาษีเคลื่อนที่
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา
                              
                              
           ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

8. โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมายเบื้องต้น
แก่ประชาชน    ตั้งไว้  
20,000.-บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

9. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ
.ข้อมูลข่าวสาร ตั้งไว้  
5,000.-บาท

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 515,000 30,000 100,000

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย     
ตั้งไว้  15,000.-บาท

15,000

10. ค่าใช้จ่ายในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเยียวยา
หรือฟื้นฟูหลังเกิด
สาธารณภัย         ตั้งไว้ 
 10,000.-บาท

10,000

2.  โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันอุบัติภัย
ถนน  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

9. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ
.ข้อมูลข่าวสาร ตั้งไว้  
5,000.-บาท

5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 845,000

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย     
ตั้งไว้  15,000.-บาท

15,000

10. ค่าใช้จ่ายในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเยียวยา
หรือฟื้นฟูหลังเกิด
สาธารณภัย         ตั้งไว้ 
 10,000.-บาท

10,000

2.  โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันอุบัติภัย
ถนน  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันระงับ
อัคคีภัย ตั้งไว้ 
10,000.-บาท

10,000

4.  โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า  
                              
                              
          ตั้งไว้ 15,000
.-บาท

15,000

5.  โครงการฝึกอบรม
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
สถานศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป         
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

6.  โครงการชุมชน
ปลอดภัย       ตั้งไว้ 
10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันระงับ
อัคคีภัย ตั้งไว้ 
10,000.-บาท

10,000

4.  โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า  
                              
                              
          ตั้งไว้ 15,000
.-บาท

15,000

5.  โครงการฝึกอบรม
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
สถานศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป         
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

6.  โครงการชุมชน
ปลอดภัย       ตั้งไว้ 
10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานฝ่าย
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
                              
                              
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

8. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5
         ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

9. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                          
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ    
 ตั้งไว้  660,600.-บาท

660,600

1. โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ     ตั้งไว้  
25,000.-บาท

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานฝ่าย
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
                              
                              
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

8. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5
         ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

9. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                          
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ    
 ตั้งไว้  660,600.-บาท

660,600

1. โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ     ตั้งไว้  
25,000.-บาท

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

10.  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน)  (ค่าจัดการเรียน
การสอนเงินรายหัวของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)   
ตั้งไว้  156,400.-บาท

156,400

11. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
สําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านถ้ํา/รายหัว) 
                              
                              
     ตั้งไว้  156,400
.-บาท

156,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

10.  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน)  (ค่าจัดการเรียน
การสอนเงินรายหัวของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)   
ตั้งไว้  156,400.-บาท

156,400

11. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
สําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านถ้ํา/รายหัว) 
                              
                              
     ตั้งไว้  156,400
.-บาท

156,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

12. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บ้านถ้ํา ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)           
                              
                              
      ตั้งไว้  103,960
.-บาท

103,960

13.  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา)          
                  ตั้งไว้   
20,000.-บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

12. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บ้านถ้ํา ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)           
                              
                              
      ตั้งไว้  103,960
.-บาท

103,960

13.  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา)          
                  ตั้งไว้   
20,000.-บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

14. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน )       
      ตั้งไว้   100,000
.-บาท

100,000

15. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ของโรงเรียน)            
  ตั้งไว้  50,000.-บาท

50,000

16.  โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่น (ค่า
ใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา)    ตั้งไว้  
50,000.-บาท

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

14. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน )       
      ตั้งไว้   100,000
.-บาท

100,000

15. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ของโรงเรียน)            
  ตั้งไว้  50,000.-บาท

50,000

16.  โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่น (ค่า
ใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา)    ตั้งไว้  
50,000.-บาท

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

17. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทย ผ่านการเล่น)  
ตั้งไว้  100,000.-บาท

100,000

18.  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรม สัมมนา 
"การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      
                              
                              
         ตั้งไว้ 11,000
.-บาท

11,000

19.  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรม สัมมนา 
"การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  
33,000.-บาท

33,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

17. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทย ผ่านการเล่น)  
ตั้งไว้  100,000.-บาท

100,000

18.  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรม สัมมนา 
"การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      
                              
                              
         ตั้งไว้ 11,000
.-บาท

11,000

19.  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรม สัมมนา 
"การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  
33,000.-บาท

33,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                 
                   
         ตั้งไว้  40,000
.-บาท

40,000

2. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการ
สานสัมพันธ์วันแห่ง
ความสําเร็จโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา)   
                              
                              
          ตั้งไว้  15,000
.-บาท

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                 
                   
         ตั้งไว้  40,000
.-บาท

40,000

2. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการ
สานสัมพันธ์วันแห่ง
ความสําเร็จโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา)   
                              
                              
          ตั้งไว้  15,000
.-บาท

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

20. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)   
 
                              
                              
      ตั้งไว้  386,400
.-บาท

386,400

21. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล) 
ตั้งไว้  195,600.-บาท

195,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

20. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)   
 
                              
                              
      ตั้งไว้  386,400
.-บาท

386,400

21. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล) 
ตั้งไว้  195,600.-บาท

195,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

22. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กถ้ํา
อนามัย) ตั้งไว้  
92,700.-บาท

92,700

23. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
สุวรรณคูหา)  ตั้งไว้  
97,800.-บาท

97,800

24. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตน
คูหาวนาราม) ตั้งไว้  
87,500.-บาท

87,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

22. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กถ้ํา
อนามัย) ตั้งไว้  
92,700.-บาท

92,700

23. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
สุวรรณคูหา)  ตั้งไว้  
97,800.-บาท

97,800

24. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตน
คูหาวนาราม) ตั้งไว้  
87,500.-บาท

87,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ค่าใช้จ่าย ค่า
บริการสื่อสารและโทร
คมนาคม) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต , ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือน
ของโรงเรียนอนุบาล)     
           ตั้งไว้  
16,800.-บาท

16,800

3. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการ
การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับประเทศ)  
         ตั้งไว้  30,000
.-บาท

30,000

4.  ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา   ตั้งไว้   
30,000.-บาท

30,000

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:51 หน้า : 41/100



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ค่าใช้จ่าย ค่า
บริการสื่อสารและโทร
คมนาคม) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต , ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือน
ของโรงเรียนอนุบาล)     
           ตั้งไว้  
16,800.-บาท

16,800

3. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการ
การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับประเทศ)  
         ตั้งไว้  30,000
.-บาท

30,000

4.  ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา   ตั้งไว้   
30,000.-บาท

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการ
การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาค 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา) 
                              
                              
          ตั้งไว้  30,000
.-บาท

30,000

5.  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการ
การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาค 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านถ้ํา)   
                              
                              
            ตั้งไว้  30,000
.-บาท

30,000

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:51 หน้า : 43/100



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการ
การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาค 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา) 
                              
                              
          ตั้งไว้  30,000
.-บาท

30,000

5.  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการ
การแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาค 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านถ้ํา)   
                              
                              
            ตั้งไว้  30,000
.-บาท

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

5. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา )    ตั้งไว้   
21,000.-บาท

21,000

6. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัด
โรงเรียนอนุบาลตําบล
บ้านถ้ํา)      
                              
                              
          ตั้งไว้ 60,000
.-บาท

60,000

7. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบ้านถ้ํา) ตั้งไว้ 
 70,000.-บาท

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

5. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา )    ตั้งไว้   
21,000.-บาท

21,000

6. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัด
โรงเรียนอนุบาลตําบล
บ้านถ้ํา)      
                              
                              
          ตั้งไว้ 60,000
.-บาท

60,000

7. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบ้านถ้ํา) ตั้งไว้ 
 70,000.-บาท

70,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

8. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่าย
โครงการ
ช่วยเหลือค่าพาหนะนํา
ส่งเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ําและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาล
ไปส่งสถานพยาบาล)   
ตั้งไว้ 1,840.-บาท

1,840

9. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา)  ตั้งไว้  
103,960.-บาท

103,960
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

8. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่าย
โครงการ
ช่วยเหลือค่าพาหนะนํา
ส่งเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ําและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาล
ไปส่งสถานพยาบาล)   
ตั้งไว้ 1,840.-บาท

1,840

9. โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา)  ตั้งไว้  
103,960.-บาท

103,960
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.  ค่าสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
    
                              
                              
   ตั้งไว้     30,000
.-บาท

30,000

1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
   ตั้งไว้  2,000.-บาท

2,000

2.  ค่าจ้างเหมาบริการ   
  ตั้งไว้  
1,562,800.-บาท

1,562,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.  ค่าสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
    
                              
                              
   ตั้งไว้     30,000
.-บาท

30,000

1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
   ตั้งไว้  2,000.-บาท

2,000 4,000

2.  ค่าจ้างเหมาบริการ   
  ตั้งไว้  
1,562,800.-บาท

1,562,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.  ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม     ตั้งไว้  
18,000.-บาท

18,000

1. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพแกนนํา
ในการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา   ตั้งไว้   
10,000.-บาท

10,000

10. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 
                              
                              
            ตั้งไว้   5,000
.-บาท

5,000

11. โครงการจัดการ
ปัญหาข้อร้องเรียนด้าน
สุขาภิบาลและสิ่งแวด
ล้อม  
                              
                              
         ตั้งไว้   5,000
.-บาท

5,000

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:51 หน้า : 51/100



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.  ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม     ตั้งไว้  
18,000.-บาท

18,000

1. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพแกนนํา
ในการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา   ตั้งไว้   
10,000.-บาท

10,000

10. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 
                              
                              
            ตั้งไว้   5,000
.-บาท

5,000

11. โครงการจัดการ
ปัญหาข้อร้องเรียนด้าน
สุขาภิบาลและสิ่งแวด
ล้อม  
                              
                              
         ตั้งไว้   5,000
.-บาท

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                 
                   
         ตั้งไว้   20,000
.-บาท

20,000

2. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการนิเทศติดตาม
การดําเนินงาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน    ตั้งไว้   5,000
.-บาท

5,000

3. โครงการตําบลบ้าน
ถ้ําเมืองน่าอยู่   ตั้งไว้    
15,000.-บาท

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                 
                   
         ตั้งไว้   20,000
.-บาท

20,000

2. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการนิเทศติดตาม
การดําเนินงาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน    ตั้งไว้   5,000
.-บาท

5,000

3. โครงการตําบลบ้าน
ถ้ําเมืองน่าอยู่   ตั้งไว้    
15,000.-บาท

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค  การตรวจสอบ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์และการอนามัย
สิ่งแวดล้อมอันจะมีผล
หรืออาจจะมีผลต่อ
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ตําบลบ้านถ้ํา      ตั้งไว้  
 10,000.-บาท

10,000

4. โครงการรณรงค์ควบ
คุมป้องกันโรคติดต่อ    
ตั้งไว้   20,000.-บาท

20,000

5. โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ    ตั้งไว้ 
  20,000.-บาท

20,000

6. โครงการ ร่วมทํา 
ร่วมคิดพิชิตยุงร้าย    
ตั้งไว้   20,000.-บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค  การตรวจสอบ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์และการอนามัย
สิ่งแวดล้อมอันจะมีผล
หรืออาจจะมีผลต่อ
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ตําบลบ้านถ้ํา      ตั้งไว้  
 10,000.-บาท

10,000

4. โครงการรณรงค์ควบ
คุมป้องกันโรคติดต่อ    
ตั้งไว้   20,000.-บาท

20,000

5. โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ    ตั้งไว้ 
  20,000.-บาท

20,000

6. โครงการ ร่วมทํา 
ร่วมคิดพิชิตยุงร้าย    
ตั้งไว้   20,000.-บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7.  โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพแกนนํา
ในการควบคุมป้องกัน
โรคเอดส์เพื่อลดจํานวน
ผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน  
   ตั้งไว้   10,000.-บาท

10,000

8.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชนและ
ประชาชนด้านการส่ง
เสริมสุขภาพ 
การควบคุมและป้องกัน
โรคในชุมชนตําบลบ้าน
ถ้ํา  ตั้งไว้   5,000.-บาท

5,000

9. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี          ตั้งไว้  
30,000.-บาท

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7.  โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพแกนนํา
ในการควบคุมป้องกัน
โรคเอดส์เพื่อลดจํานวน
ผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน  
   ตั้งไว้   10,000.-บาท

10,000

8.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชนและ
ประชาชนด้านการส่ง
เสริมสุขภาพ 
การควบคุมและป้องกัน
โรคในชุมชนตําบลบ้าน
ถ้ํา  ตั้งไว้   5,000.-บาท

5,000

9. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี          ตั้งไว้  
30,000.-บาท

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาความยาก
จนและสวัสดิการอื่นๆ 
แก่ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้
ยากจน ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้
สติไม่สมประกอบ ฯลฯ  
    ตั้งไว้  30,000.-บาท

30,000

1. ค่าจ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยการฝังกลบ    
                              
                              
             ตั้งไว้  
50,000.-บาท

50,000

1. ค่าใช้จ่ายโครงการ
การบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน  ตั้งไว้  
50,000.-บาท

50,000

1. โครงการส่งเสริมการ
บําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดและส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพให้
แก่ผู้ผ่านการบําบัด     
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาความยาก
จนและสวัสดิการอื่นๆ 
แก่ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้
ยากจน ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้
สติไม่สมประกอบ ฯลฯ  
    ตั้งไว้  30,000.-บาท

30,000

1. ค่าจ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยการฝังกลบ    
                              
                              
             ตั้งไว้  
50,000.-บาท

50,000

1. ค่าใช้จ่ายโครงการ
การบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน  ตั้งไว้  
50,000.-บาท

50,000

1. โครงการส่งเสริมการ
บําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดและส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพให้
แก่ผู้ผ่านการบําบัด     
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

10. โครงการอบรมการ
ผลิตเกษตรธรรมชาติ
เพื่อลดต้นทุนการผลิต
                              
                              
   ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

11. โครงการศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
เกษตรประจําตําบลบ้าน
ถ้ํา
                              
                              
     ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

12. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
บ้านถ้ํา   ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

13. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่ม
และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มด้านอาชีพต่างๆ
 ในพื้นที่                   
                      ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

10. โครงการอบรมการ
ผลิตเกษตรธรรมชาติ
เพื่อลดต้นทุนการผลิต
                              
                              
   ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

11. โครงการศูนย์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
เกษตรประจําตําบลบ้าน
ถ้ํา
                              
                              
     ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

12. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
บ้านถ้ํา   ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

13. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่ม
และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มด้านอาชีพต่างๆ
 ในพื้นที่                   
                      ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

14. โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมบทบาท
สตรีงานเทศกาลดอก
คําใต้งาม 
        ตั้งไว้  15,000
.-บาท

15,000

15. โครงการจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
บ้านถ้ํา  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

16.  โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนตําบล
บ้านถ้ํา  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

17. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน   ตั้งไว้  
15,000.-บาท

15,000

18.  ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็ก
ประจําปี  2565 
      (วัยใสใส่ใจทําดี : 
Teen To Be Good)    
   ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

14. โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมบทบาท
สตรีงานเทศกาลดอก
คําใต้งาม 
        ตั้งไว้  15,000
.-บาท

15,000

15. โครงการจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
บ้านถ้ํา  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

16.  โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนตําบล
บ้านถ้ํา  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

17. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน   ตั้งไว้  
15,000.-บาท

15,000

18.  ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็ก
ประจําปี  2565 
      (วัยใสใส่ใจทําดี : 
Teen To Be Good)    
   ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

19.  โครงการอาหาร
ปลอดภัย     ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

2. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน   ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

20. โครงการป้องกัน
และควบคุมปัญหา
มลพิษทางอากาศใน
ชุมชน
                              
                              
           ตั้งไว้  5,000
.-บาท

5,000

21. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการลดใช้
พลังงานภายในองค์กร
                              
                              
           ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

22. โครงการส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตั้งไว้  
5,000.-บาท

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

19.  โครงการอาหาร
ปลอดภัย     ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

2. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน   ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

20. โครงการป้องกัน
และควบคุมปัญหา
มลพิษทางอากาศใน
ชุมชน
                              
                              
           ตั้งไว้  5,000
.-บาท

5,000

21. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการลดใช้
พลังงานภายในองค์กร
                              
                              
           ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

22. โครงการส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตั้งไว้  
5,000.-บาท

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

23.  โครงการบริหาร
จัดการศูนย์สามวัย
ตําบลบ้านถ้ํา  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

24. โครงการจัดหาจุด
จําหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

25.  โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ตําบลบ้านถ้ํา
           ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

26. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาเทศบาล
                ตั้งไว้  
15,000.-บาท

15,000

3. โครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคล
ในครอบครัว ฯลฯ       
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

23.  โครงการบริหาร
จัดการศูนย์สามวัย
ตําบลบ้านถ้ํา  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

24. โครงการจัดหาจุด
จําหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

25.  โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ตําบลบ้านถ้ํา
           ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

26. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาเทศบาล
                ตั้งไว้  
15,000.-บาท

15,000

3. โครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคล
ในครอบครัว ฯลฯ       
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา 
                              
                              
              ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

5. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร     
        
                              
                              
         ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

6.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้นํา
ชุมชนตําบลบ้านถ้ําตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง      
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา 
                              
                              
              ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

5. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร     
        
                              
                              
         ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

6.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้นํา
ชุมชนตําบลบ้านถ้ําตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง      
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7. โครงการฝึกอบรม
อาชีพลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้
สูงอายุ 
และประชาชนทั่วไป     
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

8.  โครงการฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนตําบล
บ้านถ้ําป้องกันภัยยา
เสพติด
                              
                              
         ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

9. โครงการสร้างศูนย์
เรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง
                              
                              
           ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

1.  ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ตั้งไว้   
10,000.-บาท
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

7. โครงการฝึกอบรม
อาชีพลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้
สูงอายุ 
และประชาชนทั่วไป     
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

8.  โครงการฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนตําบล
บ้านถ้ําป้องกันภัยยา
เสพติด
                              
                              
         ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

9. โครงการสร้างศูนย์
เรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง
                              
                              
           ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000

1.  ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ตั้งไว้   
10,000.-บาท

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการแข่งขันกีฬา 
ประชาชน เยาวชน
ตําบลบ้านถ้ําต้านยาเสพ
ติด  
ประจําปี  2565       
ตั้งไว้   70,000.-บาท

1. โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์      
ตั้งไว้   10,000.-บาท

2. โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา  
ครั้งที่  5 
ประจําปี  2565     ตั้ง
ไว้   40,000.-บาท

2. โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง     
ตั้งไว้   10,000.-บาท

3.  โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ครั้งที่ 5  ประจําปี  
2565         
                              
                              
     ตั้งไว้   30,000
.-บาท
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการแข่งขันกีฬา 
ประชาชน เยาวชน
ตําบลบ้านถ้ําต้านยาเสพ
ติด  
ประจําปี  2565       
ตั้งไว้   70,000.-บาท

70,000 70,000

1. โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์      
ตั้งไว้   10,000.-บาท

10,000 10,000

2. โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา  
ครั้งที่  5 
ประจําปี  2565     ตั้ง
ไว้   40,000.-บาท

40,000 40,000

2. โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง     
ตั้งไว้   10,000.-บาท

10,000 10,000

3.  โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ครั้งที่ 5  ประจําปี  
2565         
                              
                              
     ตั้งไว้   30,000
.-บาท

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.  โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา   ตั้งไว้   
5,000.-บาท

4.  โครงการสืบสาน
ประเพณีตานก๋วยสลาก  
 ตั้งไว้   5,000.-บาท

5.  โครงการสืบชะตา
ต้นน้ําขุนน้ําบ่อทราย   
ตั้งไว้   5,000.-บาท

6. โครงการบวงสรวง
เจ้าพ่อล้านช้าง    ตั้งไว้  
 10,000.-บาท

2.  ค่าจ้างเหมาบริการ   
 ตั้งไว้   906,000.-บาท

3.  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก   ตั้งไว้  
 50,000.-บาท

4. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
   ตั้งไว้     
20,000.-บาท

1. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม     ตั้งไว้  
8,000.-บาท
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.  โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา   ตั้งไว้   
5,000.-บาท

5,000 5,000

4.  โครงการสืบสาน
ประเพณีตานก๋วยสลาก  
 ตั้งไว้   5,000.-บาท

5,000 5,000

5.  โครงการสืบชะตา
ต้นน้ําขุนน้ําบ่อทราย   
ตั้งไว้   5,000.-บาท

5,000 5,000

6. โครงการบวงสรวง
เจ้าพ่อล้านช้าง    ตั้งไว้  
 10,000.-บาท

10,000 10,000

2.  ค่าจ้างเหมาบริการ   
 ตั้งไว้   906,000.-บาท

906,000 906,000

3.  ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก   ตั้งไว้  
 50,000.-บาท

50,000 50,000

4. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
   ตั้งไว้     
20,000.-บาท

20,000 20,000

1. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม     ตั้งไว้  
8,000.-บาท

8,000 8,000

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:51 หน้า : 76/100



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                 
                   
         ตั้งไว้  10,000
.-บาท

3.  โครงการวางและจัด
ทําผังเมืองรวมและการ
จัดเก็บฐานข้อมูลผัง
เมือง 
                              
                              
  ตั้งไว้  10,000.-บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์     ตั้งไว้  
20,000.-บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชนด้าน
เกษตรเพื่อเยียวยาพืช
ผลทางการเกษตร
ที่ได้รับความเสียหาย     
 ตั้งไว้ 30,000.-บาท
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร                 
                   
         ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000 10,000

3.  โครงการวางและจัด
ทําผังเมืองรวมและการ
จัดเก็บฐานข้อมูลผัง
เมือง 
                              
                              
  ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000 10,000

4. ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์     ตั้งไว้  
20,000.-บาท

20,000 20,000

1. ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชนด้าน
เกษตรเพื่อเยียวยาพืช
ผลทางการเกษตร
ที่ได้รับความเสียหาย     
 ตั้งไว้ 30,000.-บาท

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:51 หน้า : 78/100



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อม     ตั้งไว้  
5,000.-บาท

2. โครงการอบรมให้
ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                              
                              
       ตั้งไว้  5,000
.-บาท

3. โครงการอบรมให้
ความรู้การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมในชุมชน       
   
                              
                              
     ตั้งไว้  10,000
.-บาท
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อม     ตั้งไว้  
5,000.-บาท

5,000 5,000

2. โครงการอบรมให้
ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                              
                              
       ตั้งไว้  5,000
.-บาท

5,000 5,000

3. โครงการอบรมให้
ความรู้การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมในชุมชน       
   
                              
                              
     ตั้งไว้  10,000
.-บาท

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4. โครงการท้องถิ่น 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
“ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์
น้ํา”            
                              
                              
       ตั้งไว้  5,000
.-บาท

5.  โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ําในชุมชน    
 ตั้งไว้  5,000.-บาท

6.  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ตั้งไว้  
5,000.-บาท

7.  ค่าใช้จ่ายในการ
ปลูกป่าทดแทนให้กับ
กรมป่าไม้   ตั้งไว้  
5,000.-บาท
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4. โครงการท้องถิ่น 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
“ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์
น้ํา”            
                              
                              
       ตั้งไว้  5,000
.-บาท

5,000 5,000

5.  โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ําในชุมชน    
 ตั้งไว้  5,000.-บาท

5,000 5,000

6.  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ตั้งไว้  
5,000.-บาท

5,000 5,000

7.  ค่าใช้จ่ายในการ
ปลูกป่าทดแทนให้กับ
กรมป่าไม้   ตั้งไว้  
5,000.-บาท

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

1.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา 
ตั้งไว้   10,000.-บาท

1. โครงการตลาดสดน่า
ซื้อ           ตั้งไว้   
10,000.-บาท

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 210,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 10,000 949,400 30,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 30,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 30,000 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 600,000 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 40,000 10,000

วัสดุสํารวจ 15,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000 70,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 40,000 20,000

วัสดุกีฬา

วัสดุการเกษตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

1.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา 
ตั้งไว้   10,000.-บาท

10,000 10,000

1. โครงการตลาดสดน่า
ซื้อ           ตั้งไว้   
10,000.-บาท

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 260,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,029,400

วัสดุก่อสร้าง 80,000 190,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 180,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 230,000 890,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 120,000

วัสดุสํารวจ 10,000 25,000

วัสดุอื่น 5,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 80,000

วัสดุกีฬา 5,000 5,000

วัสดุการเกษตร 25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 900,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 60,000 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

408,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. ชุดเครื่องรับสัญญาณ
ลําโพงเสียงไร้สาย ชนิด
ใช้คลื่นความถี่วิทยุ
  เชื่อมโยงสัญญาณ  
ฯลฯ      ตั้งไว้  
500,000.-บาท

500,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

1.  เตียงฉุกเฉินประจํา
รถพยาบาล แบบปรับ
นั่ง-นอน    ตั้งไว้ 
45,000.-บาท

45,000

2.  เครื่องวัดออกซิเจน
ปลายนิ้ว    ตั้งไว้  
2,500.-บาท

2,500

3.  เครื่องวัดความดัน    
  ตั้งไว้  2,500.-บาท

2,500

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:51 หน้า : 85/100



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 900,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 80,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

448,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. ชุดเครื่องรับสัญญาณ
ลําโพงเสียงไร้สาย ชนิด
ใช้คลื่นความถี่วิทยุ
  เชื่อมโยงสัญญาณ  
ฯลฯ      ตั้งไว้  
500,000.-บาท

500,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

1.  เตียงฉุกเฉินประจํา
รถพยาบาล แบบปรับ
นั่ง-นอน    ตั้งไว้ 
45,000.-บาท

45,000

2.  เครื่องวัดออกซิเจน
ปลายนิ้ว    ตั้งไว้  
2,500.-บาท

2,500

3.  เครื่องวัดความดัน    
  ตั้งไว้  2,500.-บาท

2,500

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:51 หน้า : 86/100



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน ตั้งไว้  
16,000.-บาท

16,000

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สําหรับงาน
สํานักงาน  ตั้งไว้  
85,000.-บาท

85,000

3. เครื่องพิมพ์ แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank  Print)
                              
                              
         ตั้งไว้  25,800
.-บาท

25,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1. ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้     
100,000.-บาท

100,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน ตั้งไว้  
16,000.-บาท

16,000

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One สําหรับงาน
สํานักงาน  ตั้งไว้  
85,000.-บาท

85,000

3. เครื่องพิมพ์ แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank  Print)
                              
                              
         ตั้งไว้  25,800
.-บาท

25,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1. ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้     
100,000.-บาท

100,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:51 หน้า : 88/100



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

3.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  พื้นที่หมู่ที่  5
                        ตั้ง
ไว้  494,900.-บาท

1.  โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)  
พื้นที่หมู่  2
                         ตั้ง
ไว้ 473,400.-บาท

2. โครงการวางท่อ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพัก 
(คสล.)
     แบบมีฝาปิด  พื้นที่
หมู่  3            ตั้งไว้  
483,500.-บาท

4.  โครงการวางท่อ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพักก่อ
อิฐมอญ 
     แบบมีฝาปิด  พื้นที่
หมู่  7             ตั้งไว้  
305,800.-บาท

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:51 หน้า : 89/100



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

3.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)  พื้นที่หมู่ที่  5
                        ตั้ง
ไว้  494,900.-บาท

494,900 494,900

1.  โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)  
พื้นที่หมู่  2
                         ตั้ง
ไว้ 473,400.-บาท

473,400 473,400

2. โครงการวางท่อ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพัก 
(คสล.)
     แบบมีฝาปิด  พื้นที่
หมู่  3            ตั้งไว้  
483,500.-บาท

483,500 483,500

4.  โครงการวางท่อ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพักก่อ
อิฐมอญ 
     แบบมีฝาปิด  พื้นที่
หมู่  7             ตั้งไว้  
305,800.-บาท

305,800 305,800

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:51 หน้า : 90/100



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

5. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)  พื้นที่หมู่  
8
                      ตั้งไว้  
287,400.-บาท

6. โครงการวางท่อ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพัก 
(คสล.)
      แบบมีฝาปิด  พื้นที่
หมู่  10        ตั้งไว้  
483,500.-บาท

7. โครงการเสริมระดับ
ผิวถนนโดยใช้หินคลุก
บดอัดแน่น    พื้นที่หมู่ที่ 
 11
                        ตั้ง
ไว้  490,000.-บาท
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

5. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)  พื้นที่หมู่  
8
                      ตั้งไว้  
287,400.-บาท

287,400 287,400

6. โครงการวางท่อ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพัก 
(คสล.)
      แบบมีฝาปิด  พื้นที่
หมู่  10        ตั้งไว้  
483,500.-บาท

483,500 483,500

7. โครงการเสริมระดับ
ผิวถนนโดยใช้หินคลุก
บดอัดแน่น    พื้นที่หมู่ที่ 
 11
                        ตั้ง
ไว้  490,000.-บาท

490,000 490,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

8.  โครงการวางท่อ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพักก่อ
อิฐมอญ 
     แบบมีฝาปิดและ
ปรับปรุงผิวถนนโดยใช้
หินคลุก   พื้นที่หมู่  12
                ตั้งไว้  
154,700.-บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง   ตั้งไว้     
300,000.-บาท

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1. อุดหนุนเทศบาล
ตําบลห้วยลาน        ตั้ง
ไว้    16,000.-บาท

16,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ํา
ปินวิทยาคม    ตั้งไว้    
10,000.-บาท

10,000

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ถ้ําประชานุเคราะห์  ตั้ง
ไว้   865,200.-บาท

865,200

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:51 หน้า : 93/100



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

8.  โครงการวางท่อ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพักก่อ
อิฐมอญ 
     แบบมีฝาปิดและ
ปรับปรุงผิวถนนโดยใช้
หินคลุก   พื้นที่หมู่  12
                ตั้งไว้  
154,700.-บาท

154,700 154,700

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง   ตั้งไว้     
300,000.-บาท

300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1. อุดหนุนเทศบาล
ตําบลห้วยลาน        ตั้ง
ไว้    16,000.-บาท

16,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ํา
ปินวิทยาคม    ตั้งไว้    
10,000.-บาท

10,000

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ถ้ําประชานุเคราะห์  ตั้ง
ไว้   865,200.-บาท

865,200

วันที่พิมพ์ : 24/1/2565  14:33:51 หน้า : 94/100



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

2.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ํา
ปินวิทยาคม    ตั้งไว้    
10,000.-บาท

10,000

2.  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ําประชาบํารุง  ตั้ง
ไว้  310,800.-บาท

310,800

3.  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ําประชาบํารุง  ตั้ง
ไว้  10,000.-บาท

10,000

3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ํา
ปินวิทยาคม    ตั้งไว้    
10,000.-บาท

10,000

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ถ้ําประชาบํารุง  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

5.  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ําประชานุเคราะห์ 
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

6.  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ําประชานุเคราะห์ 
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

2.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ํา
ปินวิทยาคม    ตั้งไว้    
10,000.-บาท

10,000

2.  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ําประชาบํารุง  ตั้ง
ไว้  310,800.-บาท

310,800

3.  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ําประชาบํารุง  ตั้ง
ไว้  10,000.-บาท

10,000

3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ํา
ปินวิทยาคม    ตั้งไว้    
10,000.-บาท

10,000

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ถ้ําประชาบํารุง  ตั้งไว้  
10,000.-บาท

10,000

5.  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ําประชานุเคราะห์ 
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

6.  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านถ้ําประชานุเคราะห์ 
ตั้งไว้  10,000.-บาท

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.  อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน 
จํานวน 12 หมู่บ้าน      
  ตั้งไว้   240,000.-บาท

240,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1. อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา     ตั้งไว้  
200,000.-บาท

200,000

1.  อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกผัก ผลไม้ 
ปลอดภัยบ้านถ้ํา    ตั้ง
ไว้  20,000.-บาท

20,000

2. อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
พะเยา     ตั้งไว้  
20,000.-บาท

20,000

3.  อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
หัตถกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น    
                              
                              
         ตั้งไว้  20,000
.-บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1.  อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน 
จํานวน 12 หมู่บ้าน      
  ตั้งไว้   240,000.-บาท

240,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1. อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา     ตั้งไว้  
200,000.-บาท

200,000

1.  อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกผัก ผลไม้ 
ปลอดภัยบ้านถ้ํา    ตั้ง
ไว้  20,000.-บาท

20,000

2. อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
พะเยา     ตั้งไว้  
20,000.-บาท

20,000

3.  อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
หัตถกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น    
                              
                              
         ตั้งไว้  20,000
.-บาท

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 28,439,031 20,087,749 1,596,960 14,574,040 4,966,920 947,240 300,000 325,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

รวม 200,000 7,448,060 95,000 20,000 79,000,000
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,740,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 1,740,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,510,000 บาท

เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา จํานวน 150,000 บาท

ดอกเบี้ย รวม 30,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 30,000 บาท

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลบานถ้ํา

อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,740,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 6,000 บาท

งบกลาง รวม 6,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 6,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตาม
มาตรา  103  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2542  ใน
อัตราร้อยละห้าพนักงานจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย  
โดยคํานวณได้ดังนี้
  ค่าจ้างพนักงานจ้าง = 120,000.-บาท
  (อัตราร้อยละห้า)  =     6,000.-บาท
  รวมเงินส่งสมทบ  =     6,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.  ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่ 22 มกราคม  2557 
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท. 0809.4/ว 4172    ลงวันที่  24 ธันวาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 197

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

อําเภอดอกคําใต้   จังหวัดพะเยา
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 120,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกิจการประปา จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้  12  เดือน   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกิจการ
ประปา  จํานวน  1  อัตรา   
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  12  เดือน  

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,602,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิกได้   
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ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 750,000 บาท

1.  ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้   730,000.-บาท 
                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ
 และอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้อง     

2.  ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา  ตั้งไว้ 20,000.-บาท
                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านถ้ําเพื่อให้การใช้น้ําประปาสําหรับการ
อุปโภคบริโภคภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา มีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

               เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง      

ค่าวัสดุ รวม 622,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ  ดินสอ ปากกา แฟ้ม  ฯลฯ  
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ต่างๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 309,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ
 เช่น  ค่าเหล็กเส้น ปูน อิฐ ทราย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถ
ยนต์   รถจักรยานยนต์  หัวเทียน  เบาะรถยนต์  แบตเตอรี่  ไฟ
เบรก  น็อตและสกรู ฯลฯ และรถยนต์  รถจักรยานยนต์ ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ
 เช่น น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ  และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

           เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกิจการประปา เช่น ถุงมือ ถุงเท้า  เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ  และ
วัสดุเครื่องแต่งกาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุอื่น จํานวน 188,200 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดวัสดุ
ที่ได้กล่าวมาแล้ว  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ฯลฯ      
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งบลงทุน  เป็นเงิน 11,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,800 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 11,800 บาท

1.  ตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสาร  ตั้งไว้  11,800.-บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสารชนิด 2
 บาน จํานวน 2 ตู้ 
ราคาตู้ละ 5,900.-บาท     
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ประจําป 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 5 หน้า 123
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