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พ.ศ. 2565  จนสำเร็จลุล่วงมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
                
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

หน้า 
ส่วนที่   1 บทนำ 
 1.1 คำขวัญ วิสัยทัศน์        1 

1.2 พันธกิจ         1 
 1.3 บทนำ         2 
 1.4 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน     2  
 1.5 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน     3 
 1.6 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน      3 
 
ส่วนที่   2    บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณในภาพรวม   4-6 
 
ส่วนที่   3    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ     7-61 
 
ส่วนที่   4    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

 บัญชีครุภัณฑ์        62 
 

 
 
 
 
 



 
1 

 
 

คำขวัญตำบลบ้านถ้ำ 
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วิสัยทัศน์  (Vision)  การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   
 

“บ้านถ้ำเมืองน่าอยู่   ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีรายได้เพียงพอต่อการ 
ดำรงชีวิตมีสุขภาพและสวัสดิการที่ดี    มีความรู้ก้าวหน้า    ทันสมัย    เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น    มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี” 

 
 

พันธกิจ (Mission)  การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
 

1.  สร้าง / ซ่อมบำรุงเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  และการผังเมือง 
2.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา  และการจัดทำแผนแม่บทชุมชน 
4.  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและสวัสดิการสังคมของ ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
5.  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งน้ำ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.  พัฒนาระบบและคุณภาพการบริการให้เกิดความรวดเร็ว  เสมอภาคทั่วถึง  เป็นธรรมและ 
     นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้บริการแก่ประชาชน 
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ส่วนที่  1   
                                                     บทนำ 

  

1.1 บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด   โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณนั้น   ทำให้แนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความชัดเจนในการปฏิบัติการมากขึ้นและมีการประสานงานและการบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานราชการ
อ่ืน ๆ  รวมทั้งมีการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  โดยคณะกรรมการพัฒนา  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขึ้นโดยได้มีการ
รวบรวมแผน โครงการและแนวทางการพัฒนาที่จะได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนี้  สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายหลักรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา และแผนยุทธศาสตร์อำเภอดอกคำใต้  
ตลอดจนมีการบูรณาการ  แผนชุมชนของหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านถ้ำ เพ่ือการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนอย่างยั่งยืนและแนวทางนโยบายข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ  มุ่งหวังอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นการติดตามและการประเมินผลการนำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   
ไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1. เพ่ือให้การดำเนินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   

มีความชัดเจนในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 
2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลและการตรวจการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

ไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความสะดวก 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือการ 

พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีศักยภาพ 
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1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  2548  (หมวด 5 ข้อ  26,27) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานโดยมีขั้นตอนใน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ดำเนินการรวบรวม  
แผนงานโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   หน่วยงานราชการส่วนกลาง  หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องการดำเนินการในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  ดำเนินการจัดทำร่าง 
แผนการดำเนินงานโดยการพิจารณาแผนงานโครงการของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  นำร่างของแผนการ 
ดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

4. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   
ต้องดำเนินการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

6. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1. ทำให้การดำเนินการแผนงานโครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. ทำให้การติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3. ช่วยในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด

 จ ำนวนงบประมำณ

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมำณ
ท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ        15                  8.82       9,893,200.00           21.76
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป          1             10,000.00
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน          1           200,000.00
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        10        5,463,200.00
1.4 แผนงานเกษตร          1        4,190,000.00
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          2             30,000.00
2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม  กำรศึกษำและวัฒนธรรม        92                54.12     31,018,100.00           68.23

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป          1             16,800.00
2.2 แผนงานการศึกษา        41        4,162,960.00
2.3 แผนงานสาธารณสุข        14           520,000.00
2.4 แผนงานการพาณิชย์          1             20,000.00
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน          1             10,000.00
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        13           190,000.00
2.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ        11           235,345.00
2.8 แผนงานการเกษตร          5             70,000.00
2.9 แผนงานงบกลาง          5      25,792,995.00

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณในภำพรวมท้ัง 5 ยุทธศำสตร์
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลบ้ำนถ้ ำ อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนถ้ ำ

4



 จ ำนวน
โครงกำร

 คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด

 จ ำนวนงบประมำณ

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมำณ
ท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

3 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม        13                  7.65          175,000.00             0.38
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน          2           100,000.00
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          4             35,000.00
3.3 แผนงานการเกษตร          7             40,000.00
4 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย        15                  8.82          176,000.00             0.39

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน          9           105,000.00
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          6             71,000.00
5 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ        35                20.59       4,196,036.00             9.23

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป        21        1,481,000.00
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน          3             44,000.00
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          2             25,000.00
5.4 แผนงานงบกลาง          9        2,646,036.00

 รวมท้ังส้ิน      170              100.00     45,458,336.00         100.00

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนถ้ ำ
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 จ ำนวน
รำยกำร

 คิดเป็นร้อยละของ
รำยกำรท้ังหมด

 จ ำนวนงบประมำณ

 คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมำณ
ท้ังหมด

หน่วยด ำเนินกำร

1 ครุภัณฑ์ (ส ำนักปลัด /กองกำรศึกษำ)          8 100.00 676,800.00         100.00 -

 รวมท้ังส้ิน          8              100.00          676,800.00         100.00

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์  ประจ ำปี พ.ศ. 2565
เทศบำลต ำบลบ้ำนถ้ ำ อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ

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

ต้าบลบ้านถ ้า
เพ่ือส่งเสริมการให้ศูนย์สามวัยเป็น
สถานท่ีส้าหรับบริการฝึกอบรม 
สัมมนา ของหน่วยงานราชการใน
พื นท่ี และภาคประชาชน

           10,000.00 ศูนย์สามวัยต้าบลบ้านถ ้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ ้า

          10,000.00

บัญชีโครงการ / กิจกรรม /  งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลบ้านถ  า  อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
 งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 > แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดพะเยา
เพ่ือจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยาด าเนินการขยายเขต
จ าหน่ายไฟฟ้า ฯลฯ

         200,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า ทต.บ้านถ้ า

        200,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 > แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง  ต่าง ๆ ท่ีช ารุดเสียหาย
         400,000.00 ทต.บ้านถ  า ส านักปลัด/

กองข่าง ทต.
บ้านถ  า

2  โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
พื นท่ีหมู่  2
     
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมี
ฝาปิด ขนาดความกว้างภายใน 0.40
 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ยาว 
198 เมตร 
 

         473,400.00 (จากบ้านนายสุรินทร์  
มงคล ถึงบ้านนางก  า  
หวานเสียง)  พื นท่ีหมู่ 2 
 ต าบลบ้านถ  า  อ าเภอ
ดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

กองช่าง ทต.
บ้านถ  า

3 โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก (คสล.)
 แบบมีฝาปิด  พื นท่ีหมู่ 3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการโครงการวางท่อ คอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด 0.60 เมตร
 พร้อมบ่อพัก (คสล.) แบบมีฝาปิด  
ยาว 120 เมตร

         483,500.00 จากแยกบ้านแม่เกตุสุดา 
 ไชยสาร ถึงบ้านนาย
จันทร์  สิงห์แก้ว) พื นท่ี
หมู่ 3  ต าบลบ้านถ  า 
อ าเภอดอกค าใต้  
จังหวัดพะเยา

กองช่าง ทต.
บ้านถ  า

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 > แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)  พื นท่ีหมู่ท่ี  5
     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาดความกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว 195 เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.15  เมตร  หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 

         494,900.00 (ทางสาธารณประโยชน์
สายบ้านนางสาวรีนา  
ไชยวุฒิ)  พื นท่ีหมู่  5  
ต าบลบ้านถ  า  อ าเภอ
ดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

กองช่าง ทต.
บ้านถ  า

5 โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักก่ออิฐ
มอญ แบบมีฝาปิด  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พักก่ออิฐมอญ แบบมีฝาปิด ยาว 
126 เมตร

         305,800.00  (จากบ้านนายวุฒิ ถึง 
เขตพื นท่ีหมู่ 2 ) พื นท่ีหมู่
 7  ต าบลบ้านถ  า อ าเภอ
ดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

กองช่าง ทต.
บ้านถ  า

6  โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  
พื นท่ีหมู่  8
     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมี
ฝาปิด ขนาดความกว้างภายใน 0.40
 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ยาว 
113 เมตร 

         287,400.00 (จากบ้านนางราตรี  เขียว
งาม ถึง ล าเหมือง)  พื นท่ี
หมู่ 8  ต าบลบ้านถ  า  
อ าเภอดอกค าใต้  
จังหวัดพะเยา 

กองช่าง ทต.
บ้านถ  า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

7 โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก (คสล.)
 แบบมีฝาปิด  พื นท่ีหมู่  10   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก (คสล.) แบบมีฝาปิด  ยาว 120 
เมตร 

         483,500.00 (จากโกดังกาดแลง
ซุปเปอร์ ถึงบ้านแม่จรัส
ศรี) พื นท่ีหมู่ 10  ต าบล
บ้านถ  า อ าเภอดอกค าใต้ 
 จังหวัดพะเยา

กองช่าง ทต.
บ้านถ  า

8 โครงการเสริมระดับผิวถนนโดย
ใช้หินคลุกบดอัดแน่น  พื นท่ีหมู่ท่ี 
 11

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการเสริมระดับผิวถนนโดยใช้หิน
คลุกบดอัดแน่น  ขนาดความกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  376 เมตร

         490,000.00 (จากบล๊อคอนเวิร์ด ถึง
สะพานห้วยนกเค้า) พื นท่ี
หมู่ 11 ต าบลบ้านถ  า 
อ าเภอดอกค าใต้  
จังหวัดพะเยา

กองช่าง ทต.
บ้านถ  า

9 โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) พร้อมบ่อพักก่ออิฐ
มอญ แบบมีฝาปิดและปรับปรุง
ผิวถนนโดยใช้หินคลุก  พื นท่ีหมู่  
12
      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.)ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พักก่ออิฐมอญ แบบมีฝาปิด ยาว 50 
เมตร และปรับปรุงผิวถนนโดยใช้หิน
คลุก

         154,700.00 จากบ้านนางเป็ง  หวาน
เสียง ถึง ล าเหมืองกลาง )
 พื นท่ีหมู่ 12  ต าบล
บ้านถ  า อ าเภอดอกค าใต้  
จังหวัดพะเยา

กองช่าง ทต.
บ้านถ  า

     3,573,200.00
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่าย

เพ่ิมรายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป

           10,000.00 กลุ่มอาชีพต้าบลบ้านถ ้า ส้านักปลัด  
ทต.บ้านถ ้า

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
รวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ด้านอาชีพต่างๆในพื นท่ี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
รวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ด้านอาชีพต่างๆในพื นท่ี

           20,000.00 กลุ่มอาชีพต้าบลบ้านถ ้า ส้านักปลัด  
ทต.บ้านถ ้า

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 > แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

บริหารสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต , ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียน
อนุบาล)

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย ค่าบริการ
ส่ือสารและโทรคมนาคม) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต , ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
รายเดือนของโรงเรียนอนุบาล)

           16,800.00 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

          16,800.00

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

13



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานการศึกษา

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

บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา )

เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา )

           21,000.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
โอกาสแสดงความสามารถในการคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ เช่ือม่ันในตนเอง

           25,000.00 สวนรุกขชาติต้าบล
บ้านถ ้า / บริเวณ

ด้านข้างห้างเจริญภัณฑ์

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ส้าหรับโครงการสานสัมพันธ์วัน
แห่งความส้าเร็จโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นตาม
โครงการสานสัมพันธ์วันแห่ง
ความส้าเร็จโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลบ้านถ ้า และ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

           15,000.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ส้าหรับโครงการการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับประเทศ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นตาม
โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ 
ระดับประเทศ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพื นท่ีต้าบลบ้านถ ้า 

           30,000.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้าน
ถ ้า/ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กพื นท่ีต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ส้าหรับโครงการการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ระดับภาค 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ ้า )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นตาม
โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ 
ระดับภาค โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ ้า

           30,000.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ส้าหรับโครงการการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ระดับภาค ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบลบ้านถ ้า)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นตาม
โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ 
ระดับภาค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
บ้านถ ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

           30,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ส้าหรับการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสังกัดโรงเรียน
อนุบาลต้าบลบ้านถ ้า)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลบ้านถ ้า
 คนละ 10,000.-บาท  จ้านวน  6 
 อัตรา

           60,000.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ส้าหรับการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลบ้านถ ้า)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลบ้านถ ้า คน
ละ  10,000.-บาท จ้านวน 7 อัตรา

           70,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
โครงการช่วยเหลือค่าพาหนะ
น้าส่งเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้าและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลไป
ส่งสถานพยาบาล) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าพาหนะ
น้าส่งเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ ้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลไปส่งสถานพยาบาล 
ฯลฯ 

             1,840.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั น
พื นฐาน)  (ค่าหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลบ้านถ ้า)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน)  
(ค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลบ้านถ ้า)

         103,960.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

16



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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั น
พื นฐาน)(เงินรายหัวของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลบ้านถ ้า)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน)  (เงินรายหัว
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ ้า) 

         156,400.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
ส้าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลบ้านถ ้า/รายหัว)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าใช้จ่ายส้าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลบ้านถ ้า/
รายหัว)

         156,400.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบลบ้านถ ้า ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลบ้านถ ้า ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

         103,960.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)

           20,000.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน )

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน )

         100,000.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรีย

           50,000.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

17 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถ่ิน 
(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา

           50,000.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า
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18 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถ่ิน 
(ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถ่ินไทย 
ผ่านการเล่น)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาตามโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถ่ิน
ไทย ผ่านการเล่น

         100,000.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

19 โครงการอบรม สัมมนา "การ
จัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบรม สัมมนา "การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561

           11,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

20 โครงการอบรม สัมมนา "การ
จัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั น
พื นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่าย
ในโครงการอบรม สัมมนา "การ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั นพื นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561

           33,000.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอาหารกลางวันส้าหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันส้าหรับเด็กนักเรียน

         386,400.00 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า
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22 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอาหารกลางวันส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ ้ามงคล)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันส้าหรับเด็กนักเรียน

         195,600.00 ศพด.ถ ้ามงคล กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

23 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอาหารกลางวันส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ ้าอนามัย)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันส้าหรับเด็กนักเรียน

           92,700.00 ศพด.ถ ้าอนามัย กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอาหารกลางวันส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณ
คูหา)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันส้าหรับเด็กนักเรียน

           97,800.00 ศพด.วัดสุวรรณคูหา กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

25 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอาหารกลางวันส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหา
วนาราม)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันส้าหรับเด็กนักเรียน

           87,500.00 ศพด.วัดรัตนคูหาวนา
ราม

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

26 จัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กถ ้ามงคล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ส้าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กถ ้ามงคล ต้าบลบ้านถ ้า

           72,900.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ ้า
มงคล ต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า
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27 จัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กถ ้าอนามัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ส้าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กถ ้าอนามัย ต้าบลบ้านถ ้า

           34,500.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ ้า
อนามัย ต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

28 จัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ส้าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสุวรรณคูหา ต้าบลบ้านถ ้า

           36,500.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สุวรรณคูหา ต้าบล

บ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

29 จัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาวนาราม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ส้าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดรัตนคูหาวนาราม ต้าบลบ้านถ ้า

           32,600.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
รัตนคูหาวนาราม 

ต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

30 จัดหาอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
บ้านถ ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ส้าหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลบ้านถ ้า

         176,300.00   โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลบ้านถ ้า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

31 จัดหาอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านถ ้าประชานุเคราะห์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ส้าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถ ้า
ประชานุเคราะห์ ต้าบลบ้านถ ้า

         394,800.00 โรงเรียนบ้านถ ้า
ประชานุเคราะห์

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

32 จัดหาอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านถ ้าประชาบ้ารุง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ส้าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถ ้า
ประชาบ้ารุง ต้าบลบ้านถ ้า

         141,800.00 โรงเรียนบ้านถ ้า
ประชาบ้ารุง

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ ้า

21



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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

33 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถ ้า
ประชานุเคราะห์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถ ้า
ประชานุเคราะห์

         865,200.00 โรงเรียนบ้านถ ้า
ประชานุเคราะห์

กองการศึกษา

34 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถ ้า
ประชาบ้ารุง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถ ้า
ประชาบ้ารุง

         310,800.00 โรงเรียนบ้านถ ้า
ประชาบ้ารุง

กองการศึกษา

35 อุดหนุนโครงการโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
 O-NET , NT

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนบ้านถ ้าประชาบ้ารุงเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็น ตามโครงการ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน O-NET , NT และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

           10,000.00 โรงเรียนบ้านถ ้า
ประชาบ้ารุง

กองการศึกษา

36 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนบ้านถ ้าประชาบ้ารุงเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็น ตามโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

           10,000.00 โรงเรียนบ้านถ ้า
ประชาบ้ารุง

กองการศึกษา

37 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนบ้านถ ้าประชานุเคราะห์ 
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นตามโครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

           10,000.00 โรงเรียนบ้านถ ้า
ประชานุเคราะห์

กองการศึกษา
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38 อุดหนุนโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนบ้านถ ้าประชานุเคราะห์ 
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นตามโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

           10,000.00 โรงเรียนบ้านถ ้า
ประชานุเคราะห์

กองการศึกษา

39 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียน ถ ้าปินวิทยาคม อ้าเภอ
ดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียน ถ ้าปินวิทยาคม 
อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา

           10,000.00 โรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม กองการศึกษา

40 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน โรงเรียน
ถ ้าปินวิทยาคม

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน โรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม 
อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา

           10,000.00 โรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม กองการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

41 โครงการบริหารจัดการขยะ
โรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นตามโครงการ
บริหารจัดการขยะโรงเรียนถ ้าปินวิท
ยาคม  อ้าเภอดอกค้าใต้  จังหวัด
พะเยา

           10,000.00 โรงเรียนถ ้าปินวิทยาคม กองการศึกษา

     4,162,960.00
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน

ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์เล้ียงและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขจากสัตว์เล้ียง
มาสู่คน 

          30,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน าในการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
เทศบาลต าบลบ้านถ้ า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนน าในการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อในชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมเทศบาลต าบลบ้านถ้ า

          10,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการนิเทศติดตาม
การด าเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน

            5,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
การตรวจสอบแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์และการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจจะ
มีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนต าบลบ้านถ้ า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
การตรวจสอบแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์และการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจจะมี
ผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต าบลบ้านถ้ า

          10,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

5 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นตาม
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ อาทิเช่น โรคไข้หวัดนก  
โรคมือเท้าปาก  โรคฉ่ีหนู หรือ
โรคติดต่ออ่ืนๆ เป็นต้น

          20,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

6 โครงการ ร่วมท า ร่วมคิดพิชิตยุงร้าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นตาม
โครงการร่วมท า ร่วมคิดพิชิตยุงร้าย  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

          20,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน าในการควบคุมป้องกันโรค
เอดส์เพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยรายใหม่
ในชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกน
น าในการควบคุม ป้องกันโรคเอดส์
เพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน

          10,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

26



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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชนและประชาชนด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและ
ป้องกันโรคในชุมชนต าบลบ้านถ้ า

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและ
ประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
การควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน
ต าบลบ้านถ้ า

            5,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง
 พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์เล้ียงและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขจากสัตว์เล้ียง
มาสู่คน

          30,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

10 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไอโอดีน

            5,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

11 โครงการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน
ด้านสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้าน
สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

            5,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

12 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคอาหารท่ี
สะอาดปลอดภัยจากสถาน
ประกอบการท่ีได้มาตรฐาน

          10,000.00 ประชาชนต าบลบ้านถ้ า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

13 ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินท่ีมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุ
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

        120,000.00 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ในระยะยาว ในพ้ืนท่ี

ต าบลบ้านถ้ า

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

14 อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านถ้ า

        240,000.00 คณะกรรมการหมู่บ้าน
ต าบลบ้านถ้ า

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

        520,000.00
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานการพาณิชย์

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

และส่งเสริมพัฒนาตลาดสดให้ได้
มาตรฐาน

           10,000.00 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้้า

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต้าบลบ้านถ้้า 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

           10,000.00 โรงฆ่าสัตว์ต้าบลบ้านถ้้า กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้้า

20,000.00          

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานเคหะและชุมชน

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

ชุมชนต้าบลบ้านถ้้า
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต้าบลบ้านถ้้าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง

           10,000.00 พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า กองการศึกษา

10,000.00          

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและสวัสดิการ
อ่ืนๆ แก่ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ยากจน
 ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ 
ผู้สติไม่สมประกอบ ฯลฯ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน และสวัสดิการ
อ่ืนๆ การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ี
ยากไร้ การพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

           30,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า ส านักปลัด  
ทต.บ้านถ้ า

2 โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวฯ

           10,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า ส านักปลัด  
ทต.บ้านถ้ า

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านถ้ า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
และประชาชน ในเขตเทศบาลต าบล
บ้านถ้ า

           10,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า ส านักปลัด  
ทต.บ้านถ้ า

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ก่อน
วัยอันควร

           10,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า ส านักปลัด ทต.
บ้านถ้ า

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ผู้น าชุมชนต าบลบ้านถ้ าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ผู้น าชุมชนต าบลบ้านถ้ าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           10,000.00 ผู้น าชุมชนต าบลบ้านถ้ า ส านักปลัด  
ทต.บ้านถ้ า

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านถ้ า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลบ้านถ้ า

           10,000.00 ผู้สูงอายุต าบลบ้านถ้ า ส านักปลัด  
ทต.บ้านถ้ า

7 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
บทบาทสตรีงานเทศกาลดอกค าใต้
งาม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กลุ่มสตรีต าบลบ้านถ้ า ด้านการ
พัฒนาศักยภาพสตรีด้านการพัฒนา
อาชีพสตรี ด้านการพัฒนากิจการ
ของกลุ่มสตรี ด้านการจัดนิทรรศการ
ผลงานการพัฒนาศักยภาพสตรี ด้าน
การร่วมกิจกรรมการแสดงพลังสตรี  
การจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน
การฝึกอาชีพ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

           15,000.00 กลุ่มสตรีต าบลบ้านถ้ า ส านักปลัด  
ทต.บ้านถ้ า

8 โครงการจัดต้ังสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบ้านถ้ า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
โครงการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลบ้านถ้ า

           10,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

           15,000.00 เด็กและเยาวชนต าบล
บ้านถ้ า

กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ้ า

10 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กประจ าปี  2565 (วัยใสใส่ใจ
ท าดี : Teen To Be Good)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กประจ าปี 2565 
(วัยใสใส่ใจท าดี : Teen To Be 
Good)  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในการด าเนิน
ชีวิตท่ีเข้มแข็ง ห่างไกลจากส่ิงย่ัวยุ
และอบายมุข

           10,000.00 พ้ืนท่ีต าบลบ้านถ้ า ส านักปลัด  
ทต.บ้านถ้ า

11 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก 
ผลไม้ ปลอดภัยบ้านถ้ า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ผลิตผลไม้และผักปลอดภัยและลด
ต้นทุนการผลิต ฯลฯ

           20,000.00 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดภัย
บ้านถ้ า

ส านักปลัด  
ทต.บ้านถ้ า

12 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียง
โคนมพะเยา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ผลิตนมวัวปลอดภัยและลดต้นทุน
การผลิต ฯลฯ

           20,000.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เล้ียง
โคนมพะเยา

ส านักปลัด  
ทต.บ้านถ้ า

13 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ผลิตหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ

           20,000.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลิตหัตถกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

ส านักปลัด  
ทต.บ้านถ้ า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

190,000.00        
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ

จัดงานรัฐพิธีและราชพิธีต่าง ฯลฯ
           40,345.00 พ้ืนท่ีในเขต ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.

บ้านถ้้า

2 โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน 
เยาวชนต้าบลบ้านถ้้าต้านยาเสพติด
  ประจ้าปี  2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬา  ประชาชน  เยาวชน 
ต้าบลบ้านถ้้า ต้านยาเสพติดประจ้าปี 
 2565

           70,000.00 พ้ืนท่ีในเขต ทต.บ้านถ้้า กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ้้า

3 โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า  
คร้ังท่ี  5 ประจ้าปี  2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล ต้าบลบ้านถ้้า

           40,000.00 พ้ืนท่ีในเขต ทต.บ้านถ้้า กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ้้า

4 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  คร้ังท่ี 5  ประจ้าปี  
2565

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
บ้านถ้้า

           30,000.00 พ้ืนท่ีในเขต ทต.บ้านถ้้า กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ้้า

5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานประเพณีสงกรานต์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ้าเป็นและเก่ียวข้อง 
ฯลฯ

           10,000.00 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ้้า

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

35



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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

6 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ้าเป็นและเก่ียวข้อง
 ฯลฯ

           10,000.00 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ้้า

7 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ้าเป็นและเก่ียวข้อง 
ฯลฯ

             5,000.00 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ้้า

8 โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วย
สลาก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สืบสานประเพณีตานก๋วยสลากและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ้าเป็นและเก่ียวข้อง 
ฯลฯ  

             5,000.00 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ้้า

9 โครงการสืบชะตาต้นน้้าขุนน้้าบ่อ
ทราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สืบชะตาต้นน้้าขุนน้้าบ่อทรายและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท่ีจ้าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ        

             5,000.00 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ้้า

10 โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้างและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ้าเป็นและเก่ียวข้อง 
ฯลฯ     

           10,000.00 ประชาชนต้าบลบ้านถ้้า กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ้้า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

11 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ชุมชน

เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
เป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเท่ียวของ
ชุมชน

           10,000.00 พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

235,345.00        
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานการเกษตร

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

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตาม 
โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           10,000.00 พ้ืนท่ีในเขต ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

2 โครงการอบรมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและลดต้นทุนการ
ผลิต

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตาม  
โครงการฝึกอบรมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต

           10,000.00 พ้ืนท่ีในเขต ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

3 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตรประจ้า
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตาม 
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตรประจ้า
ต้าบลบ้านถ้้า

           10,000.00 พ้ืนท่ีในเขต ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

4 โครงการจัดหาจุดจ้าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหา
จุดจ้าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

           10,000.00 พ้ืนท่ีในเขต ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

5 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านเกษตรเพ่ือเยียวยา
พืชผลทางการเกษตรท่ีได้รับความ
เสียหาย   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน
เกษตรเพ่ือเยียวยาพืชผลทาง
การเกษตรท่ีได้รับความเสียหาย  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

           30,000.00 พ้ืนท่ีในเขต ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

70,000.00          

39



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
 > แผนงานงบกลาง

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

เทศบาล
เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

    18,390,400.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

2 จัดหาเบ้ียยังชีพผู้พิการในเขต
เทศบาล

เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

      6,597,600.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

3 จัดหาเบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือในเขต
เทศบาล

เพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเช้ือให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

         500,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

4 สนับสนุนสมทบงบประมาณ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ิน (สปสช.)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า  ตามประกาศ
ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

         184,995.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้้า

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในระดับท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันความ
ม่ันคงและสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการดูแลช่วยเหลือ
เก้ือกูลกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้
ทุกพ้ืนท่ีสามารถจัดต้ังและพัฒนา
คุณภาพสวัสดิการชุมชนอย่างท่ัวถึง

         120,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

25,792,995.00   
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 > แผนงานเคหะและชุมชน

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

ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยโดย
การฝังกลบ

เพ่ือจ้างเหมาเอกชนด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอย

           50,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านถ้ า

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

2 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพ่ือการบริการจัดการขยะท าให้
ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

           50,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านถ้ า

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ้ า

100,000.00        

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 > แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

ปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศ

          5,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

ทต.บ้านถ้้า

2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การลดใช้พลังงานภายในองค์กร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ลดใช้พลังงานภายในองค์กร

        10,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

3 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัด
พลังงานและหันมาใช้พลังงานทดแทน

          5,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

ทต.บ้านถ้้า

4 โครงการต้าบลบ้านถ้้าเมืองน่าอยู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นตาม
โครงการต้าบลบ้านถ้้าเมืองน่าอยู่ 
หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

        15,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม   

ทต. บ้านถ้้า

35,000.00        

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 > แผนงานการเกษตร

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

และส่ิงแวดล้อม
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นตาม
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน
ปัญหาส่ิงแวดล้อม  หรืออ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง

             5,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านถ้ า

กองสาธารณสุข
 และ

ส่ิงแวดล้อม   
ทต. บ้านถ้ า

2 โครงการอบรมให้ความรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นตาม
โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

             5,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านถ้ า

กองสาธารณสุข
 และ

ส่ิงแวดล้อม   
ทต. บ้านถ้ า

3 โครงการอบรมให้ความรู้การ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นตาม
โครงการให้ความรู้การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมในชุมชน

           10,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านถ้ า

กองสาธารณสุข
 และ

ส่ิงแวดล้อม   
ทต. บ้านถ้ า

4 โครงการท้องถ่ิน ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "ท้องถ่ินสร้างป่า รักษ์น้ า"

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าให้กับชุมชนและ
พ้ืนท่ีสาธารณะ

             5,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านถ้ า

กองสาธารณสุข
 และ

ส่ิงแวดล้อม   
ทต. บ้านถ้ า

5 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าใน
ชุมชน

เพ่ือรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด              5,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านถ้ า

กองสาธารณสุข
 และ

ส่ิงแวดล้อม   
ทต. บ้านถ้ า

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

             5,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านถ้ า

กองสาธารณสุข
 และ

ส่ิงแวดล้อม   
ทต. บ้านถ้ า

7 โครงการปลูกป่าทดแทนให้กับกรม
ป่าไม้

เพ่ือปลูกป่าทดแทนในกรณีเข้าไปใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ์
หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ี

             5,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านถ้ า

กองสาธารณสุข
 และ

ส่ิงแวดล้อม   
ทต. บ้านถ้ า

40,000.00          
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4 : รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
 > แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

           20,000.00 ทต.บ้านถ ้า งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย ทต.

บ้านถ ้า

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อปพร.ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น

           15,000.00 ทต.บ้านถ ้า งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย ทต.

บ้านถ ้า

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
อุบัติภัยถนน

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

           10,000.00 ทต.บ้านถ ้า งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย ทต.

บ้านถ ้า

4 โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

เพ่ือให้ความรู้เบื องต้นในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื องต้น

           10,000.00 ทต.บ้านถ ้า งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย ทต.

บ้านถ ้า

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

5 โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
สถานศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นตาม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้าน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สถานศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวข้อง 

           10,000.00 ทต.บ้านถ ้า งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย ทต.

บ้านถ ้า

6 โครงการชุมชนปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

           10,000.00 ทต.บ้านถ ้า งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย ทต.

บ้านถ ้า

7 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง    

           10,000.00 ทต.บ้านถ ้า งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย ทต.

บ้านถ ้า

8 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ้าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือสนับสนุนให้โครงการจิตอาสา
พระราชทานในระดับพื นท่ีให้มีความ
เข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความ
ช้านาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะ
ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           10,000.00 ทต.บ้านถ ้า งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย ทต.

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5

เพ่ือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5

           10,000.00 พื นท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ ้า

ส้านักงานปลัด 
งานป้องกัน ฯ/

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
 ทต.บ้านถ ้า

105,000.00        
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4 : รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
 > แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า

           15,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

2 โครงการส่งเสริมการบ้าบัดฟ้ืนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริม
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บ้าบัด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
โครงการส่งเสริมการบ้าบัดฟ้ืนฟูผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ้าบัด

           10,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม
โครงการ

           10,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

4 โครงการอบรมเด็กและเยาวชน
ต้าบลบ้านถ้้าป้องกันยาเสพติด

เพ่ือให้เด็กๆได้รับรู้เก่ียวกับโทษและ
ผลกระทบของยาเสพติด

           10,000.00 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

5 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลต้าบลห้วยลาน  ในการ
ด้าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           16,000.00 พ้ืนท่ีในเขตอ้าเภอดอก
ค้าใต้

ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

6 ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟ้ืนฟู
หลังเกิดสาธารณภัย           

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็นในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณี
เยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย
 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   

           10,000.00 ทต.บ้านถ้้า งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย ทต.

บ้านถ้้า
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5 : การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 > แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ประสิทธิภาพมากข้ึน
           30,000.00 พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้าหรือ

นอกสถานท่ี
ส้านักปลัด ทต.

บ้านถ้้า

2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

         141,000.00 พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้าหรือ
นอกสถานท่ี

ทุกกอง ทต.
บ้านถ้้า

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายและสร้างขวัญและก้าลังใจ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน

           40,000.00 พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้าหรือ
นอกสถานท่ี

ทุกกอง ทต.
บ้านถ้้า

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสังกัดเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

           40,000.00 พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้าหรือ
นอกสถานท่ี

ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บริหารงานกิจการสภาเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพบริหารงาน
กิจการสภาเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

           15,000.00 พ้ืนท่ีต้าบลบ้านถ้้าหรือ
นอกสถานท่ี

ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

6 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและป้องกันการทุจริต
คอรัปช่ัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน

           10,000.00 ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

7 โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้
งานทะเบียนราษฎร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนความรู้งานทะเบียน
ราษฎร

           10,000.00 ทต.บ้านถ้้า งานทะเบียน
และบัตร ทต.

บ้านถ้้า

8 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย
เบ้ืองต้นแก่ประชาชน

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ เก่ียวกับ
กฎหมายน่ารู้เบ้ืองต้น

           20,000.00 ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร

             5,000.00 ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

10 โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยการเมืองการเลือกต้ัง

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ เก่ียวกับ
กฎหมายการเลือกต้ังเบ้ืองต้น

             5,000.00 ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

11 ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกต้ังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการ
เลือกต้ังนายกเทศมนตรีต้าบลบ้านถ้้า
และสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า
  ตามท่ีคณะกรรมการเลือกต้ัง
ก้าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนต้าแหน่งท่ีว่าง หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

           20,000.00 ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

12 โครงการวันเทศบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเทศบาลและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนและบริหารจัดการเทศบาล

           10,000.00 ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

13 โครงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ประจ้าปี  2565

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการและการบริการ 
ประชาชน

           75,000.00 ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

14 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

             5,000.00 ทต.บ้านถ้้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ้้า

15 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม จ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินทางราชการ

         845,000.00 ทต.บ้านถ้้า ทุกกอง ทต.
บ้านถ้้า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

16 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 พ.ศ. 2560 ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ 
และพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล
ต้าบลบ้านถ้้า 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

           30,000.00 ทต.บ้านถ้้า กองคลัง ทต.
บ้านถ้้า

17 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและ
นโยบายบัญชีภาครัฐ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
ของเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

           20,000.00 ทต.บ้านถ้้า กองคลัง ทต.
บ้านถ้้า

18 โครงการออกหน่วยรับช้าระภาษี
เคล่ือนท่ีของเทศบาลต้าบลบ้านถ้้า

เพ่ือพัฒนารายได้สูงข้ึนเพ่ิมศักยภาพ
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

           10,000.00 ทต.บ้านถ้้า กองคลัง ทต.
บ้านถ้้า

19 โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เก่ียวกับภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

เพ่ือพัฒนารายได้สูงข้ึนเพ่ิมศักยภาพ
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

           20,000.00 ทต.บ้านถ้้า กองคลัง ทต.
บ้านถ้้า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

20  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยการจัดท้าหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเน่ือง)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

         100,000.00 ทต.บ้านถ้้า กองคลัง ทต.
บ้านถ้้า

21 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา

เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพในการพัฒนาเด็กนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

           30,000.00 ทต.บ้านถ้้า กองการศึกษา 
ทต.บ้านถ้้า

1,481,000.00     
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5 : การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 > แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เช่าทรัพย์สินท่ีดิน (วัดร้าง) ต าบล

บ้านถ  า
เพ่ือใช้เช่าเป็นสถานท่ี ศูนย์ส่งเสริม
และจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน 
ต าบลบ้านถ  าเพ่ือเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นความ
ต่อเน่ืองเช่ือมโยงเป็นวงจรชีวิตทุก
ช่วงวัยตั งแต่วัยเด็ก วัยพ่อแม่ และวัย
ปู่ ย่า ตา ยาย

           14,000.00 ศูนย์ส่งเสริมและจัด
สวัสดิการสังคมระดับ
ชุมชน ต าบลบ้านถ  า

ส านักปลัด ทต.
บ้านถ  า

2 โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวม
และการจัดเก็บฐานข้อมูลผังเมือง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วางและจัดท าผังเมืองรวมและการ
จัดเก็บฐานข้อมูลผังเมือง

           10,000.00 พื นท่ีต าบลบ้านถ  า กองช่าง ทต.
บ้านถ  า

3 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตท่ีดิน
สาธารณประโยชน์

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดออก
หรือตรวจสอบหนังสือส าคัญส าหรับ
ท่ีหลวง เช่น ค่าจ้างคนงานรังวัด  
ค่าธรรมเนียมการรังวัด  ค่าหลักเขต
ท่ีดิน

           20,000.00 พื นท่ีต าบลบ้านถ  า กองช่าง ทต.
บ้านถ  า

44,000.00          

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5 : การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 > แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ต้าบลบ้านถ ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม เพ่ือสร้างความสามัคคีของ
คนในชุมชน อาทิเช่น การจัด
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ  การจัด
กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

           10,000.00 พื นท่ีต้าบลบ้านถ ้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ ้า

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดท้าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท้าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล

           15,000.00 พื นท่ีต้าบลบ้านถ ้า ส้านักปลัด ทต.
บ้านถ ้า

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5 : การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 > แผนงานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันสังคมส าหรับ

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาล
ต าบลบ้านถ  า

         177,678.00 ทต.บ้านถ  า ส านักปลัด ทต.
บ้านถ  า

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสพอันตราย 
เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอัน
เน่ืองมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง

             8,000.00 ทต.บ้านถ  า ส านักปลัด ทต.
บ้านถ  า

3 สมทบงบประมาณช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา

เพ่ือจ่ายสมทบงบประมาณช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

           50,000.00 ทต.บ้านถ  า กองการประปา
 ทต.บ้านถ  า

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

4 เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเกิดขึ น 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยท่ีมิอาจ
คาดหมายไว้ล่วงหน้า

         400,000.00 ทต.บ้านถ  า ทุกกอง ทต.
บ้านถ  า

5 สมทบค่าบ ารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

เพ่ือจ่ายสมทบค่าบ ารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

           53,358.00 ทต.บ้านถ  า ส านักปลัด ทต.
บ้านถ  า

6 เงินช่วยเหลือพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าท าศพ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างช่ัวคราวท่ีถึงแก่ความตาย

         100,000.00 ทต.บ้านถ  า ส านักปลัด ทต.
บ้านถ  า

7 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
(ก.บ.ท.)

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ (ก.บ.ท.)

      1,110,000.00 ทต.บ้านถ  า ส านักปลัด ทต.
บ้านถ  า

8 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ
บ านาญ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญของข้าราชการท้องถ่ิน

           87,000.00 ทต.บ้านถ  า ทุกกอง ทต.
บ้านถ  า
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

9 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
บ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน

         660,000.00 ทต.บ้านถ  า ทุกกอง ทต.
บ้านถ  า

     2,646,036.00
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงฉุกเฉินประจ ารถพยาบาล แบบ

ปรับน่ัง-นอน  จ านวน 1 ชุด
45,000.00           งานฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายป้องกันฯ 
ทต.บ้านถ  า

เคร่ืองวัดออกซิเจนปลายนิ ว   จ านวน
 1 เคร่ือง

2,500.00             งานฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายป้องกันฯ 
ทต.บ้านถ  า

เคร่ืองวัดความดัน จ านวน 2 เคร่ือง 2,500.00             งานฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายป้องกันฯ 
ทต.บ้านถ  า

2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองรับสัญญาณล าโพงเสียงไร้
สายชนิดใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุเช่ือมโยง
สัญญาณ  ฯลฯ      จ านวน 10 ชุด

500,000.00         งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัด ทต.บ้านถ  า

ส านักปลัด ทต.
บ้านถ  า

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000.00           งานกองการศึกษา ทต.
บ้านถ  า

กองการ ศึกษา
 ทต.บ้านถ  า

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 5 ชุด

85,000.00           งานกองการศึกษา ทต.
บ้านถ  า

กองการ ศึกษา
 ทต.บ้านถ  า

เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  Print) 
จ านวน 6 แคร่ือง
ตั งไว้  25,800.-บาท 

25,800.00           งานกองการศึกษา ทต.
บ้านถ  า

กองการ ศึกษา
 ทต.บ้านถ  า

676,800.00        

ครุภัณฑ์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565

ล ำดับ
ท่ี โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม  งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วย
ด ำเนินกำร

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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