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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานถ้ํา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานถ้ํา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานถ้ําอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบานถ้ํา จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 66,633,857.32 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 61,678,144.28 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 22,449,344.78 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม 
29,310.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 4,840.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 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 2,137,291.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 65,420,719.72 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 25,325,132.90 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 1,779,130.50 บาท

รายจายจริง จํานวน 1,638,006.49 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 141,124.01 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 3,031,374.97 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 161,670.71 490,000.00 405,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

478,639.00 689,000.00 334,000.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 673,812.81 850,000.00 750,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 93,360.22 56,000.00 272,000.00

หมวดรายไดจากทุน 23,947.60 0.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,431,430.34 2,085,000.00 1,781,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 31,953,947.36 34,915,000.00 34,219,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

31,953,947.36 34,915,000.00 34,219,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 44,462,621.52 42,000,000.00 44,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

44,462,621.52 42,000,000.00 44,500,000.00

รวม 77,847,999.22 79,000,000.00 80,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 25,338,572.90 28,439,031.00 27,575,741.00

งบบุคลากร 20,391,847.00 28,042,460.00 28,422,452.00

งบดําเนินงาน 13,104,537.15 16,506,509.00 21,113,507.00

งบลงทุน 4,831,719.00 4,250,000.00 1,609,500.00

งบเงินอุดหนุน 1,767,483.67 1,762,000.00 1,778,800.00

รวมจายจากงบประมาณ 65,434,159.72 79,000,000.00 80,500,000.00







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา
อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 45,450.62 36,905.71 386,000.00 -23.58 % 295,000.00
     ภาษีป้าย 95,988.00 114,659.00 90,000.00 11.11 % 100,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 12,102.00 10,106.00 14,000.00 -28.57 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 153,540.62 161,670.71 490,000.00 405,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ 300.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,638.40 2,522.00 3,500.00 -14.29 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 130,152.00 49,763.00 190,000.00 -73.68 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 97,020.00 151,080.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

2,300.00 0.00 4,500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 156,650.00 179,900.00 200,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 41,600.00 56,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

595.00 590.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 4,120.00 4,620.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:04:05 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,248.00 28,224.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้ควบคุม 1,220.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,010.00 860.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,600.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 1,000.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 4,100.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 310.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

16,950.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

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

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 133.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,665.00 1,260.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 1,220.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 468,521.40 478,639.00 689,000.00 334,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 347,730.00 301,573.00 400,000.00 -25.00 % 300,000.00
     ดอกเบี้ย 487,878.66 372,239.81 450,000.00 0.00 % 450,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 835,608.66 673,812.81 850,000.00 750,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 15,000.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 2,296.00 1,802.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:04:05 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 1.00 113.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,130.17 76,445.22 30,000.00 133.33 % 70,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,427.17 93,360.22 56,000.00 272,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 23,947.60 0.00 100.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 23,947.60 0.00 20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 552,656.08 551,345.18 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 18,944,475.66 19,149,871.53 21,000,000.00 -0.81 % 20,829,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,071,432.09 3,372,478.29 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 72,549.70 75,434.63 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,321,925.54 6,612,429.43 7,590,000.00 -7.77 % 7,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 65,235.15 68,934.66 75,000.00 -6.67 % 70,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 56,263.60 27,386.64 70,000.00 -42.86 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,405,031.00 2,096,067.00 2,000,000.00 5.00 % 2,100,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 30,489,568.82 31,953,947.36 34,915,000.00 34,219,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 42,622,720.00 44,462,621.52 42,000,000.00 5.95 % 44,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 42,622,720.00 44,462,621.52 42,000,000.00 44,500,000.00
รวมทุกหมวด 74,573,386.67 77,847,999.22 79,000,000.00 80,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบานถ้ํา

อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 80,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 405,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 295,000 บาท

ประมาณการ ต่ํากวา ปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการ สูงกวา ปงบประมาณที่ผานมา

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการ ต่ํากวา ปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 334,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการ นอยกวา ปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการ นอยกวา ปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการ เทากับ ปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการ เทากับ ปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการ นอยกวา ปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว เทากับ ปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการ เทากับ ปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการ เทากับ ปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว มากกวา ปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว นอยกวา ปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการ นอยกวา ปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการ เทากับ ปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการ เทากับ ปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการ เทากับ ปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการ นอยกวา ปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 750,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการ นอยกวา ปงบประมาณที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการ เทากับ ปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 272,000 บาท
คาขายแบบพิมพ์และคํารอง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการ นอยกวา ปงบประมาณที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว เทากับ ปงบประมาณที่ผานมา

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว มากกวา ปงบประมาณที่ผานมา 
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รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว มากกวา ปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว มากกวา ปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 34,219,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 600,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 20,829,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 80,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,000,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,100,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 44,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 44,500,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 2,628,869.95 0 0 0 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 69,664.98 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 126,685 81,130 177,678 -11.03 % 158,072

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

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา 0 0 50,000 0 % 50,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 15,361,300 16,187,500 17,674,500 4.67 % 18,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,457,600 6,320,600 6,597,600 -4.51 % 6,300,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 449,500 445,500 500,000 0 % 500,000

เงินสํารองจาย 136,099 391,800.5 1,200,000 -66.67 % 400,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 1,110,000 -2.7 % 1,080,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต    จังหวัดพะเยา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 105,000 4.76 % 110,000

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น ตั้งไว  159,660.-บาท

159,660 0 0 0 % 0

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น ตั้งไว  163,823.-บาท

0 163,823 0 0 % 0

1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น ตั้งไว  184,995.-บาท

0 0 184,995 -100 % 0

2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
ระดับทองถิ่น ตั้งไว  120,000.-บาท

0 0 120,000 -100 % 0

2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
ระดับทองถิ่น ตั้งไว  120,000.-บาท

0 120,000 0 0 % 0

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

0 0 53,358 -100 % 0

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

56,721 0 0 0 % 0

3. เงินสมทบคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศ
ไทย  (ส.ท.ท.) ตั้งไว    58,880.-บาท

0 58,880 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 636,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับ
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

0 0 0 100 % 183,915
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศ
ไทย

0 0 0 100 % 55,754

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

740,000 1,109,970 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 73,374.4 95,244.4 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 358,125 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 50,000 0 % 50,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมงบกลาง 26,265,474.33 25,338,572.9 28,517,131 27,575,741
รวมงบกลาง 26,265,474.33 25,338,572.9 28,517,131 27,575,741
รวมงบกลาง 26,265,474.33 25,338,572.9 28,517,131 27,575,741

รวมแผนงานงบกลาง 26,265,474.33 25,338,572.9 28,517,131 27,575,741
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

207,647 330,828 725,760 0 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 53,853 80,612 180,000 0 % 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 53,853 80,612 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

76,270 84,796 207,360 0 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,434,240 1,260,548 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,825,863 1,837,396 2,848,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,962,463 5,819,779 4,525,280 5.27 % 4,763,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

11,913 23,120 10,000 831.2 % 93,120

เงินประจําตําแหนง 306,484 292,000 264,000 -31.82 % 180,000

คาจางลูกจางประจํา 1,004,700 828,060 348,000 2.34 % 356,160

คาตอบแทนพนักงานจาง 324,000 216,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 36,000 24,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,645,560 7,202,959 5,267,280 5,513,040
รวมงบบุคลากร 9,471,423 9,040,355 8,115,600 8,361,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

130,350 541,955.5 170,000 0 % 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเบี้ยประชุม 6,500 7,312.5 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 40,000 -75 % 10,000

คาเชาบาน 173,000 192,900 230,000 -60 % 92,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 100,000 -35 % 65,000

รวมค่าตอบแทน 372,620 811,523 550,000 347,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คารับวารสาร         ตั้งไว  
100,000.-บาท  

12,810 0 0 0 % 0

1. คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และคา
ถายเอกสาร

0 0 0 100 % 10,000

1. คารับวารสาร        ตั้งไว  10,000.-บาท 
 

0 0 10,000 -100 % 0

2.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน    ตั้ง
ไว  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

32,000 0 0 0 % 0

2. คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 20,000

2. คาธรรมเนียมตางๆ      ตั้งไว  
5,000.-บาท 

0 0 20,000 -100 % 0
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2. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน   ตั้งไว  
100,000.-บาท 

0 15,000 0 0 % 0

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

0 0 2,333,104 -100 % 0

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

1,849,633 0 0 0 % 0

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

0 1,866,817 0 0 % 0

3. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 1,870,000

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

8,447.25 0 0 0 % 0

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

0 0 14,000 -100 % 0

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

0 13,281 0 0 % 0

4. คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 5,000

5.  คาโฆษณาและเผยแพร        ตั้งไว  
50,000.-บาท 

0 0 22,800 -100 % 0

5.  คาโฆษณาและเผยแพร        ตั้งไว  
70,000.-บาท 

2,900 0 0 0 % 0

5. คาโฆษณาและเผยแพร        ตั้งไว  
50,000.-บาท 

0 6,398 0 0 % 0
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5. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 72,000

6.  คาเบี้ยประกันภัย       ตั้งไว  
40,000.-บาท  

33,284.49 0 0 0 % 0

6.  คาเบี้ยประกันภัย      ตั้งไว  
40,000.-บาท  

0 38,767.17 0 0 % 0

6. คาเบี้ยประกันภัย 0 0 0 100 % 60,000

6. คาเบี้ยประกันภัย        ตั้งไว  
60,000.-บาท  

0 0 60,000 -100 % 0

7. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 264,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 62,850 23,650 90,345 -44.66 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา  
ตั้งไว  30,000.-บาท  

0 0 30,000 -100 % 0

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

10.  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง
          ตั้งไว  5,000.-บาท  

0 0 5,000 -100 % 0
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11.  คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
                 ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

12 คาใชจายโครงการวันเทศบาล   ตั้งไว  
10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

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

0 0 75,000 -100 % 0

13.  คาใชจายโครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวในชุมชน ตั้งไว   15,000.-บาท      

15,000 0 0 0 % 0

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

0 0 5,000 -100 % 0

14. คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
              ตั้งไว  800,000.-บาท

0 212,480.6 0 0 % 0

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

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

0 75,000 0 0 % 0

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

4,890 0 0 0 % 0

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

0 3,000 0 0 % 0

19.   โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปิด 
      ตั้งไว   8,000.-บาท      

7,980 0 0 0 % 0

2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
     ตั้งไว  140,000.-บาท  

11,688 0 0 0 % 0

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  100,000.-บาท  

0 29,419 0 0 % 0
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2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 100,000

2. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว  
45,000.-บาท 

0 0 75,000 -100 % 0

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

2,000 0 0 0 % 0

3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  40,000.-บาท  

0 0 60,000 -100 % 0

3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สังกัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา 
           ตั้งไว  100,000.-บาท  

0 7,200 0 0 % 0

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สังกัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา 
         ตั้งไว  40,000.-บาท  

0 0 40,000 -100 % 0

5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบริหาร
งานกิจการสภาเทศบาลตําบลบานถ้ํา
         ตั้งไว  15,000.-บาท  

0 0 15,000 -100 % 0
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6. โครงการฝึกอบรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น  ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

7.  โครงการเผยแพรความรูกฎหมายงาน
ทะเบียนราษฎร    ตั้งไว  13,000.-บาท  

11,700 0 0 0 % 0

7. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรูงาน
ทะเบียนราษฎร  ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

8. โครงการอบรมใหความรูกฎหมายเบื้อง
ตนแกประชาชน    ตั้งไว  20,000.-บาท  

0 0 20,000 -100 % 0

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

0 0 5,000 -100 % 0

คาใชจายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดเก็บขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์

0 0 0 100 % 75,000

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย
การเมืองการเลือกตั้ง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เลือกตั้งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000
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โครงการฝึกอบรมทบทวนความรูงาน
ทะเบียนราษฎร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูกฎหมายเบื้อง
ตนแกประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ
.ขอมูลขาวสาร

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบริหาร
กิจการสภาเทศบาลตําบลบานถ้ํา

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สังกัดเทศบาลตําบลบานถ้ํา

0 0 0 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 426,254.49 486,978.94 450,000 11.11 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 2,556,437.23 2,777,991.71 3,380,249 3,371,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 124,631.5 155,267.5 170,000 0 % 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,235 37,350 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 55,517 29,060 60,000 -50 % 30,000

วัสดุกอสราง 20,911 13,635 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 28,561.8 0 40,000 -50 % 20,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 551,258.9 545,364 1,050,000 -42.86 % 600,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,250 35,750 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุอื่น 14,000 0 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 835,365.2 816,426.5 1,535,000 1,025,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 758,768.26 702,956.96 800,000 12.5 % 900,000

คาบริการโทรศัพท์ 37,064.15 32,380.34 60,000 0 % 60,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 243,464 246,902.19 300,000 0 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,039,296.41 982,239.49 1,160,000 1,260,000
รวมงบดําเนินงาน 4,803,718.84 5,388,180.7 6,625,249 6,003,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครื่องปรับอากาศ    ตั้งไว  
56,000.-บาท

0 55,000 0 0 % 0
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2. เครื่องปรับอากาศ    ตั้งไว  
17,000.-บาท

0 16,900 0 0 % 0

3. ตูสําหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร   ตั้งไว  
4,500.-บาท

0 4,500 0 0 % 0

4. ชั้นวางแฟ้มเอกสาร    ตั้งไว  
18,000.-บาท

0 18,000 0 0 % 0

5.  ตูเก็บเอกสารเอนกประสงค์    ตั้งไว  
7,000.-บาท

0 7,000 0 0 % 0

6. เกาอี้แบบมีลอเลื่อนสําหรับนั่งทํางาน  
ตั้งไว  5,000.-บาท

0 5,000 0 0 % 0

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

0 19,900 0 0 % 0

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

0 39,000 0 0 % 0
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8. จัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิงสูงขาเหล็ก 
ของผูบริหาร (นายกเทศมนตรี) มีขนาดไม
ต่ํากวา 68x50x115 เซนติเมตร จํานวน 1 
ตัว  ราคาตัวละ 5,000 บาท  ตั้งไว  5,000 
บาท 

0 5,000 0 0 % 0

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

0 15,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ   ตั้งไว  
10,000.-บาท   

0 10,000 0 0 % 0

2. เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง   ตั้งไว    
8,200.-บาท   

0 8,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

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

0 0 500,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

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

43,000 0 0 0 % 0

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   ตั้งไว  
30,300.-บาท   

0 29,990 0 0 % 0

2.  ชุดกลองวงจรปิด     ตั้งไว  
32,000.-บาท

31,590 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

1. เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  ตั้งไว  
6,900.-บาท   

0 4,800 0 0 % 0

2. เลื่อยฉลุไฟฟ้า     ตั้งไว  6,900.-บาท   0 2,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล  ตั้งไว   30,000.-บาท  

29,990 0 0 0 % 0

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

0 65,970 0 0 % 0

2.  อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแกวนํา
แสง   ตั้งไว  10,000.-บาท

9,980 0 0 0 % 0

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

0 14,900 0 0 % 0

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

0 31,000 0 0 % 0
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4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย แบบ
ภายในสํานักงาน   ตั้งไว   21,600.-บาท 21,160 0 0 0 % 0

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

5,890 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบาน 0 0 0 100 % 50,200

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

0 0 0 100 % 18,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบที่ 1

0 0 0 100 % 27,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 141,610 352,860 500,000 139,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1.  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสราง ตั้งไว    50,000.-บาท

0 50,000 0 0 % 0

1. คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง   ตั้งไว   
  100,000.-บาท

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000 100,000 0
รวมงบลงทุน 141,610 402,860 600,000 139,200
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

1.  อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบล
ป่าซาง     ตั้งไว    16,000.-บาท

16,000 0 0 0 % 0

1. อุดหนุนเทศบาลตําบลหวยลาน        ตั้ง
ไว    16,000.-บาท

0 0 16,000 -100 % 0

1. อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลดง
สุวรรณ     ตั้งไว    16,000.-บาท

0 16,000 0 0 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลดอนศรี
ชุม ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

0 0 0 100 % 16,000

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

รวมงานบริหารทั่วไป 14,432,751.84 14,847,395.7 15,356,849 14,519,560
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 355,320 -16.01 % 298,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 355,320 298,440
รวมงบบุคลากร 0 0 355,320 298,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 48,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานถ้ํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 88,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 355,320 386,440
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 2,267,320 17.73 % 2,669,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 15,000 33.33 % 20,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 78,000 0 % 78,000

คาจางลูกจางประจํา 0 0 262,560 5.03 % 275,760

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 216,000 -50 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 24,000 -50 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,862,880 3,162,980
รวมงบบุคลากร 0 0 2,862,880 3,162,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาเชาบาน 172,750 174,000 214,000 9.35 % 234,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 80,000 0 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 232,777 216,000 324,000 324,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน     ตั้ง
ไว  100,000.-บาท 

59,300 0 0 0 % 0

1. คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 5,000

1. คาธรรมเนียมตางๆ      ตั้งไว  
5,000.-บาท 

0 0 5,000 -100 % 0

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน    ตั้งไว 
 100,000.-บาท 

0 36,940 0 0 % 0

2.  คาจางเหมาบริการ    ตั้งไว  
471,600.-บาท 

379,200 0 0 0 % 0

2.  คาจางเหมาบริการ   ตั้งไว  
638,000.-บาท 

0 530,000 0 0 % 0

2. คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
675,600.-บาท 

0 0 675,600 -100 % 0

2. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 453,600

3. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ อื่นๆ 0 0 0 100 % 222,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
     ตั้งไว  50,000.-บาท  

40,034 0 0 0 % 0

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  50,000.-บาท  

0 34,364 0 0 % 0

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว  
35,000.-บาท 

0 0 35,000 -100 % 0

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 35,000

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  30,000.-บาท  

0 0 60,000 -100 % 0
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2. โครงการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ 12 หมู
บาน ตั้งไว  6,000.-บาท

0 450 0 0 % 0

3.  โครงการประชาสัมพันธ์ขาวสารเกี่ยวกับ
ภาษีอากร  ตั้งไว  5,000.-บาท

33,225 0 0 0 % 0

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

0 0 5,000 -100 % 0

3. โครงการประชาสัมพันธ์ขาวสารเกี่ยวกับ
ภาษีอากร ตั้งไว  6,000.-บาท

0 3,600 0 0 % 0

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

173,400 0 0 0 % 0
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4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
โดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (ตอเนื่อง)
                                                     
                    ตั้งไว  100,000.-บาท

0 0 100,000 -100 % 0

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

0 158,400 0 0 % 0

5. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ
และนโยบายบัญชีภาครัฐ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา                              ตั้งไว 
 20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

6. โครงการประชาสัมพันธ์ขาวสารเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ
         ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0
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7. โครงการออกหนวยรับชําระภาษีเคลื่อน
ที่ของเทศบาลตําบลบานถ้ํา
                                                     
                  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์ขาวสารเกี่ยวกับ
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขา
ราชการ และพนักงาน ลูกจาง ของเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นโดยการ
จัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (ตอเนื่อง)

0 0 0 100 % 200,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึก
บัญชีตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและ
นโยบายบัญชีภาครัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตําบล
บานถ้ํา

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการออกหนวยรับชําระภาษีเคลื่อนที่
ของเทศบาลตําบลบานถ้ํา

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,750 5,760 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 691,909 769,514 945,600 1,040,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 70,302.15 57,190 95,000 -57.89 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 6,505 12,451 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 71,870 68,370 110,000 -72.73 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 148,677.15 138,011 215,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 190,000 7,512 50,000 -40 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 96,300 96,300 108,000 0 % 108,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 286,300 103,812 158,000 138,000
รวมงบดําเนินงาน 1,359,663.15 1,227,337 1,642,600 1,582,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อ ตูเหล็ก  แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู 
ราคาตูละ 5,900 บาท  ตั้งไว  11,800 บาท 
 (เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบ ประจําปี 2563)  

0 0 11,800 -100 % 0
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1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบติด
ผนัง ขนาด 24,000  BTU  จํานวน 1 
เครื่อง  ราคาเครื่องละ 28,000.-บาท   ตั้ง
ไว 28,000.-บาท 

27,800 0 0 0 % 0

1. ตูเหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสาร    ตั้งไว  
22,000.-บาท

0 22,000 0 0 % 0

2. จัดซื้อตูลอกเกอร์  18 ชอง จํานวน 1 ตู  
ราคาตูละ 8,000 บาท ตั้งไว  8,000 บาท  
(เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบ ประจําปี 2563)  

0 0 8,000 -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 9,999 0 0 % 0

เกาอี้ทํางานพนักพิงสูง ขาเหล็ก 0 0 0 100 % 19,000

ตูเก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 28,000

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 1,353,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,800 1,384,999 19,800 47,000
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รวมงบลงทุน 27,800 1,384,999 19,800 47,000
รวมงานบริหารงานคลัง 1,387,463.15 2,612,336 4,525,280 4,792,580

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 355,332

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,332
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,332

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,332
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 15,820,214.99 17,459,731.7 20,237,449 20,053,912

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 385,980 412,740 442,320 4.5 % 462,240

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

คาจางลูกจางประจํา 209,040 220,020 236,640 4.87 % 248,160

คาตอบแทนพนักงานจาง 432,000 432,000 460,000 -6.09 % 432,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 48,000 48,000 60,000 -20 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,093,020 1,130,760 1,216,960 1,208,400
รวมงบบุคลากร 1,093,020 1,130,760 1,216,960 1,208,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 18,150 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 3,505 3,425 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 65,060 38,340 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,860 48,760 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,000 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 99,425 108,675 140,000 190,000
รวมงบดําเนินงาน 99,425 108,675 140,000 325,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครื่องโทรศัพท์สํานักงาน (แบบไรสาย) 
จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 1,500 
บาท  ตั้งไว  3,000 บาท (เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ประจําปี 2564 จึงขอกําหนดราคาตามราคา
ทองตลาด) 

0 0 3,000 -100 % 0

2. เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานสําหรับสํานักงาน  
จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 800 บาท  
ตั้งไว  1,600 บาท  (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณประจําปี 
2564 จึงขอกําหนดราคาตามราคาทอง
ตลาด

0 0 1,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 4,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 4,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,192,445 1,239,435 1,361,560 1,533,400

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 31/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

26,100 31,500 20,000 50 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 26,100 31,500 20,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

58,925 0 0 0 % 0

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

0 0 15,000 -100 % 0

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

0 0 10,000 -100 % 0
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2.  โครงการฝึกซอมแผนป้องกันอุบัติภัย
ถนน  ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

3.  โครงการฝึกซอมแผนการป้องกันระงับ
อัคคีภัย ตั้งไว   30,000.-บาท  

29,850 0 0 0 % 0

3. โครงการฝึกซอมแผนการป้องกันระงับ
อัคคีภัย ตั้งไว 10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

4.  โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟป่า  
                                                     
                 ตั้งไว 15,000.-บาท

0 0 15,000 -100 % 0

4.  โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟป่า  
ตั้งไว   20,000.-บาท

17,600 0 0 0 % 0

4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปญหา
หมอกควันและไฟป่า  
ตั้งไว  30,000.-บาท

0 3,750 0 0 % 0
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5.  โครงการฝึกอบรมดานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สถานศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป         ตั้งไว  10,000
.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

6.  โครงการชุมชนปลอดภัย       ตั้งไว   
10,000.-บาท

8,850 0 0 0 % 0

6.  โครงการชุมชนปลอดภัย       ตั้งไว 
10,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

7. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                                     
       ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

8.  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่าย
ป้องกันและรักษาความสงบ  
      ตั้งไว  25,000.-บาท

23,030 0 0 0 % 0

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

0 0 10,000 -100 % 0
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9. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
                          ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันอุบัติภัยทาง
ทองถนน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูดานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สถานศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปญหา
หมอกควันและไฟป่า

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 138,255 3,750 120,000 165,000
รวมงบดําเนินงาน 164,355 35,250 140,000 195,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตูเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงและชุดดับเพลิง  
ตั้งไว  15,000.-บาท

0 15,000 0 0 % 0

2. ตูเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน    
ตั้งไว  14,000.-บาท

0 14,000 0 0 % 0

3. พัดลมโคจรชนิดติดผนัง     ตั้งไว    
3,600.-บาท

0 2,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง    ตั้งไว  
32,100.-บาท   

0 25,000 0 0 % 0

2.  เครื่องเป่าใบไม    ตั้งไว  16,000.-บาท  
 

0 13,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.  อินเวอร์เตอร์แปลงไฟรถยนต์  ตั้งไว  
3,500.-บาท   

0 3,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

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

0 0 45,000 -100 % 0

1. เครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาล   ตั้งไว  
3,000.-บาท   

0 2,950 0 0 % 0
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2.  เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว    ตั้งไว  
2,500.-บาท   

0 0 2,500 -100 % 0

2. เครื่องวัดความดันโลหิต   ตั้งไว  
2,500.-บาท   

0 2,450 0 0 % 0

3.  เครื่องวัดความดัน      ตั้งไว  
2,500.-บาท   

0 0 2,500 -100 % 0

ถังอัดอากาศ 0 0 0 100 % 60,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1. ถังอัดอากาศ     ตั้งไว  55,000.-บาท   0 50,000 0 0 % 0

2. สายสงน้ําดับเพลิง     ตั้งไว  
25,000.-บาท   

0 25,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 153,600 50,000 60,000
รวมงบลงทุน 0 153,600 50,000 60,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 164,355 188,850 190,000 255,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,356,800 1,428,285 1,551,560 1,788,400

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 4,925,040 5,202,922 5,852,520 -71.63 % 1,660,560

เงินประจําตําแหนง 78,000 78,000 78,000 0 % 78,000
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เงินวิทยฐานะ 326,055 335,525 646,800 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,560,170 1,491,700 2,018,360 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 128,265 77,360 70,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,017,530 7,185,507 8,665,680 1,738,560
รวมงบบุคลากร 7,017,530 7,185,507 8,665,680 1,738,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 149,200 141,200 151,200 0 % 151,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 182,200 149,600 211,200 211,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน    ตั้ง
ไว  70,000.-บาท 

0 15,700 0 0 % 0

1.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน     ตั้ง
ไว  100,000.-บาท 

19,000 0 0 0 % 0

1. คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 5,000

1. คาธรรมเนียมตางๆ      ตั้งไว  
5,000.-บาท 

0 0 5,000 -100 % 0
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2.  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
500,000.-บาท 

411,169 0 0 0 % 0

2. คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว  
660,600.-บาท 

0 0 810,600 -100 % 0

2. คาจางเหมาบริการ    ตั้งไว  
400,000.-บาท 

0 524,580 0 0 % 0

2. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 432,000

3. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 48,000

4. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 420,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  70,000.-บาท  

0 7,832 0 0 % 0

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
    ตั้งไว  80,000.-บาท  

34,988 0 0 0 % 0

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 35,000
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1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว  
35,000.-บาท 

0 0 35,000 -100 % 0

2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  40,000.-บาท  

0 0 40,000 -100 % 0

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

16,800 0 0 0 % 0

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

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

0 0 16,800 -100 % 0

4.  คาใชจายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา   ตั้งไว   30,000.-บาท

0 0 30,000 -100 % 0

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

0 15,000 0 0 % 0

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

0 0 21,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)

0 0 0 100 % 21,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา)

0 0 0 100 % 16,800
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โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษา

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 900 7,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 482,857 586,912 988,400 1,077,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,572 35,719 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 108,499 107,571 60,000 33.33 % 80,000

วัสดุกอสราง 27,886 0 90,000 -66.67 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,400 34,400 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 162,357 177,690 280,000 230,000
ค่าสาธารณูปโภค

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

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 35,438.4 35,438.4 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 862,852.4 949,640.4 1,539,600 1,579,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้แบบมีลอ
เลื่อน  ตั้งไว  18,000.-บาท

0 18,000 0 0 % 0

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

0 5,000 0 0 % 0

2. เกาอี้แบบมีลอเลื่อนสําหรับนั่งทํางาน  
ตั้งไว  5,000.-บาท

0 5,000 0 0 % 0

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

0 52,000 0 0 % 0

4. ชั้นวางอเนกประสงค์   ตั้งไว  
24,000.-บาท

0 24,000 0 0 % 0

5. โตะวางคอมพิวเตอร์พรอมเกาอี้  ตั้งไว  
6,000.-บาท

0 6,000 0 0 % 0

6. พัดลมโคจรชนิดติดผนัง   ตั้งไว  
20,400.-บาท

0 12,000 0 0 % 0

7. ตูเหล็กสําหรับจัดเก็บเอกสาร   ตั้งไว  
16,500.-บาท

0 16,500 0 0 % 0

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

0 7,500 0 0 % 0
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9. ชั้นวางรองเทานักเรียนแบบอลูมิเนียม    
ตั้งไว  6,000.-บาท

0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

1. โตะพับญี่ปุ่น สําหรับเด็กนักเรียน   ตั้งไว 
 2,000.-บาท

0 1,800 0 0 % 0

2. โตะอนุบาลเหล็กกลมพนสีขาวพรอม
เกาอี้ ตั้งไว  18,000.-บาท

0 27,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

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

0 16,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1. เครื่องทําน้ําเย็นสแตนเลส      ตั้งไว  
9,000.-บาท

0 7,000 0 0 % 0

2. เครื่องตัดหญาแบบเข็น       ตั้งไว  
13,000.-บาท

0 13,000 0 0 % 0

3. ชั้นวางถวยอลูมิเนียม       ตั้งไว  
6,000.-บาท

0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

0 0 16,000 -100 % 0

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

0 16,990 0 0 % 0
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1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
งานสํานักงาน  ตั้งไว  85,000.-บาท 

0 0 85,000 -100 % 0

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

0 9,900 0 0 % 0

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

0 0 25,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 250,590 126,800 0
รวมงบลงทุน 0 250,590 126,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,880,382.4 8,385,737.4 10,332,080 3,317,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 4,833,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 201,600

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 537,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 2,038,440
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 113,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 7,724,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 7,724,600

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

79,100 0 0 0 % 0

1.  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ     ตั้ง
ไว  70,000.-บาท 

34,383 0 0 0 % 0

1. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ     ตั้งไว 
 25,000.-บาท 

0 0 25,000 -100 % 0
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10.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน)  (คาจัดการเรียนการสอน
เงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา)   ตั้งไว  156,400.-บาท 

0 0 156,400 -100 % 0

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

119,000 0 0 0 % 0

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

0 135,150 0 0 % 0

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

121,550 0 0 0 % 0
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11. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบานถ้ํา/รายหัว) 
                                                     
            ตั้งไว  156,400.-บาท 

0 0 156,400 -100 % 0

11. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบานถ้ํา/รายหัว) 
ตั้งไว  166,600.-บาท 

0 116,450 0 0 % 0

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

0 0 103,960 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 48/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

12. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา  (คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บานถ้ํา คาหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน 
และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)          ตั้งไว 
 110,740.-บาท 

0 29,380 0 0 % 0

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

15,820 0 0 0 % 0

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

0 0 20,000 -100 % 0

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

20,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 49/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

0 20,000 0 0 % 0

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

0 0 100,000 -100 % 0

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

0 0 50,000 -100 % 0

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

0 0 50,000 -100 % 0

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

50,000 0 0 0 % 0

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

0 0 100,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 50/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

0 0 11,000 -100 % 0

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

245,220 0 0 0 % 0

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

141,920 0 0 0 % 0

2.  โครงการสานสัมพันธ์วันแหงความสําเร็จ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา
     ตั้งไว  15,000.-บาท 

15,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 51/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

0 0 15,000 -100 % 0

2. โครงการสานสัมพันธ์วันแหงความสําเร็จ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา
       ตั้งไว  15,000.-บาท 

0 15,000 0 0 % 0

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

0 0 386,400 -100 % 0

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

0 311,700 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 52/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

58,040 0 0 0 % 0

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

11,000 0 0 0 % 0

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

0 151,760 0 0 % 0

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

0 0 195,600 -100 % 0

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

33,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 53/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

22. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํา
อนามัย)  ตั้งไว  83,300.-บาท

0 57,420 0 0 % 0

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

0 0 92,700 -100 % 0

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

4,500 0 0 0 % 0

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

0 0 97,800 -100 % 0

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

0 0 87,500 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 54/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับโครงการ
การแขงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ)     
      ตั้งไว  30,000.-บาท

0 0 30,000 -100 % 0

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

0 0 30,000 -100 % 0

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

0 0 30,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 55/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

0 0 60,000 -100 % 0

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

0 0 70,000 -100 % 0

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

0 0 1,840 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

0 91,585 0 0 % 0

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

0 0 103,960 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 25,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

0 0 0 100 % 141,100

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายโครงการสงเสริมการ
เรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่นไทย ผานการเลน)

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายตามโครงการสาน
สัมพันธ์วันแหงความสําเร็จโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานถ้ํา)

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการแขงขันกีฬา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา ครั้ง
ที่ 6 ประจําปี 2566)

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน คาจัดการเรียนการสอนเงินรายหัวของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา)

0 0 0 100 % 175,100

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน คาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียนและคากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานถ้ํา)

0 0 0 100 % 116,390

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 58/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบานถ้ํา คา
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน คาเครื่อง
แบบนักเรียนและคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน)

0 0 0 100 % 93,790

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานถ้ํา)

0 0 0 100 % 432,600

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํามงคล)

0 0 0 100 % 108,045

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ํา
อนามัย)

0 0 0 100 % 108,045

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตน
คูหาวนาราม)

0 0 0 100 % 87,465
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สุวรรณคูหา)

0 0 0 100 % 123,480

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการปรับปรุงหลัก
สูตรสถานศึกษา)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการพัฒนา/ปรับ
ปรุงหองสมุดโรงเรียน)

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการพัฒนาแหลง
เรียนรูในโรงเรียน)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับการพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานถ้ํา)

0 0 0 100 % 60,000
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับการพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบานถ้ํา)

0 0 0 100 % 70,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับโครงการแขง
ขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับโครงการแขง
ขันทักษะวิชาการ ระดับภาค (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใชจายสําหรับโครงการแขง
ขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลบานถ้ํา)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา

0 0 0 100 % 33,000

โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการ
ศึกษา

0 0 0 100 % 11,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 948,533 928,445 2,006,560 2,100,015
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 889,400 0.69 % 895,580

คาอาหารเสริม (นม) 744,931.72 839,914.92 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 744,931.72 839,914.92 889,400 895,580
รวมงบดําเนินงาน 1,693,464.72 1,768,359.92 2,895,960 2,995,595

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน ขาเหล็กตัว C 0 0 0 100 % 2,800

เกาอี้สํานักงาน พนักพิงสูง 0 0 0 100 % 4,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 7,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 7,300

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

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

758,340 0 0 0 % 0

1. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชานุเคราะห์ 
 ตั้งไว   844,000.-บาท  

0 816,700 0 0 % 0

1. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชานุเคราะห์ 
 ตั้งไว   865,200.-บาท  

0 0 865,200 -100 % 0

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

208,600 0 0 0 % 0

2.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง  
ตั้งไว  310,800.-บาท

0 0 310,800 -100 % 0

2. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง ตั้ง
ไว  268,000.-บาท

0 251,300 0 0 % 0

3.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง  
โครงการสงเสริมวินัยและจริยธรรมนักเรียน 
 
     ตั้งไว  15,000.-บาท  

15,000 0 0 0 % 0
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3.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง  
ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

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

20,000 0 0 0 % 0

4. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง  ตั้ง
ไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

5.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ํา
ประชานุเคราะห์ ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

6.  อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ํา
ประชานุเคราะห์ ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานถ้ําประชานุเคราะห์

0 0 0 100 % 877,800

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง

0 0 0 100 % 315,000

อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชานุเคราะห์ 
ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชานุเคราะห์ 
ตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

0 0 0 100 % 10,000
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อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง ตาม
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ําประชาบํารุง ตาม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
O-NET,NT

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

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

41,380 0 0 0 % 0

1. อุดหนุนวัดรัตนคูหาวนาราม   ตั้งไว  
68,600.-บาท

0 45,240 0 0 % 0

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

87,780 0 0 0 % 0

2. อุดหนุนวัดสุวรรณคูหา    ตั้งไว       
147,000.-บาท

0 103,560 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,131,100 1,216,800 1,216,000 1,232,800
รวมงบเงินอุดหนุน 1,131,100 1,216,800 1,216,000 1,232,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,824,564.72 2,985,159.92 4,111,960 11,960,295
งานระดับมัธยมศึกษา
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว 
   10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

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

20,000 0 0 0 % 0

1. อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว  
20,000.-บาท  

0 20,000 0 0 % 0

2.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว 
   10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

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

20,000 0 0 0 % 0

2. อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว  
 20,000.-บาท  

0 20,000 0 0 % 0
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3.  อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม 
โครงการบริหารจัดการขยะโรงเรียน
    ถ้ําปินวิทยาคม  อําเภอดอกคําใต  
จังหวัดพะเยา   ตั้งไว   20,000.-บาท  

20,000 0 0 0 % 0

3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว  
  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม    ตั้งไว  
20,000.-บาท  

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม ตาม
โครงการการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนถ้ํา
ปินวิทยาคม

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม ตาม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปินวิทยาคม ตาม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน (สอนเสริมชวงปิดภาคเรียน)

0 0 0 100 % 10,000

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

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 60,000 60,000 30,000 30,000
รวมแผนงานการศึกษา 10,764,947.12 11,430,897.32 14,474,040 15,307,855
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 800,760 852,780 1,463,240 61.05 % 2,356,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 10,880 176.47 % 30,080

เงินประจําตําแหนง 0 0 28,000 178.57 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 4,400 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 7,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 800,760 852,780 1,513,520 2,464,640
รวมงบบุคลากร 800,760 852,780 1,513,520 2,464,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาเชาบาน 30,000 36,000 80,000 20 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 34,800 40,550 100,000 146,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 2,000

1. คาธรรมเนียมตางๆ      ตั้งไว  
2,000.-บาท 

0 0 2,000 -100 % 0

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน     ตั้ง
ไว     20,000.-บาท 

4,200 1,800 0 0 % 0

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

0 0 1,562,800 -100 % 0

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

1,509,625 0 0 0 % 0

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

0 1,458,300 0 0 % 0

2. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 1,297,200

3. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 272,800

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว   20,000.-บาท  

4,504 0 0 0 % 0
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1.  คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว  
18,000.-บาท 

0 0 18,000 -100 % 0

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราช

0 0 0 100 % 20,000

2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว   20,000.-บาท  

0 0 20,000 -100 % 0

3. โครงการตําบลบานถ้ําเมืองนาอยู   ตั้งไว 
   15,000.-บาท

0 0 15,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 293,700 189,110 270,000 -25.93 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,812,029 1,649,210 1,887,800 1,812,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,859 17,934 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 15,018 15,290 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสราง 19,500 109,055 84,000 -76.19 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 82,680 77,810 61,000 14.75 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 56,900 40,000 70,000 257.14 % 250,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33,375 26,700 70,000 -42.86 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 14,100 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,870 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 246,302 286,789 365,000 515,000
รวมงบดําเนินงาน 2,093,131 1,976,549 2,352,800 2,473,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อ โตะทํางานพรอมเกาอี้ โดยมี
คุณลักษณะ มีขนาดไมนอยวา กวาง 120 
เชนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง  75 เชนติ
เมตร แบบมีลิ้นชักอยางนอย 2 ลิ้นชัก มี
กุญแจล็อก พรอมเกาอี้ทํางาน มีโชคปรับ
ระดับ เบาะหุมหนังเทียม มีพนักพิง มีที่วาง
แขนสองขาง มีลอเลื่อน  จํานวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 9,800 บาท  ตั้งไว 9,800  บาท 
  (สําหรับเจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 
1 อัตรา)  (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณประจําปี 2564 จึงขอ
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด)

0 0 9,800 -100 % 0
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1. พัดลมโคจรชนิดติดผนัง    ตั้งไว  
27,200.-บาท

0 16,000 0 0 % 0

2. จัดซื้อ เกาอี้นั่งทํางานพนักพิงสูง ขาเหล็ก
สําหรับนั่งทํางานของพนักงานเทศบาล 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  (จํานวน 
1 อัตรา)  ขนาดไมต่ํากวา 62x65x115 
เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,800 
บาท  ตั้งไว  3,800 บาท  (เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ประจําปี 2564 จึงขอกําหนดราคาตามราคา
ทองตลาด)

0 0 3,800 -100 % 0

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

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ   ตั้งไว  
20,000.-บาท   

0 20,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขยายเสียง   ตั้งไว  
12,200.-บาท

0 27,000 0 0 % 0

2. ตูลําโพง     ตั้งไว  12,000.-บาท 0 11,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

0 31,980 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 125,380 13,600 16,000
รวมงบลงทุน 0 125,380 13,600 16,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,893,891 2,954,709 3,879,920 4,953,640
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 120,000 50 % 180,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 180,000
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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 30,000 -100 % 0

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 30,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

0 0 10,000 -100 % 0

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

50,000 0 0 0 % 0

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

0 7,750 0 0 % 0

10. โครงการป้องกันและแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน 
                                                     
                   ตั้งไว   5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0
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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 5,000 -100 % 0

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   

11,640 0 0 0 % 0

4. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ติดตอ    ตั้งไว   20,000.-บาท   

0 0 20,000 -100 % 0

5. โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ    
ตั้งไว   20,000.-บาท   

0 0 20,000 -100 % 0
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6. โครงการ รวมทํา รวมคิดพิชิตยุงราย    
ตั้งไว   20,000.-บาท   

0 0 20,000 -100 % 0

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

17,760 0 0 0 % 0

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

0 0 10,000 -100 % 0

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

0 0 5,000 -100 % 0
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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

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

0 21,720 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุก
เฉินของเทศบาลตําบลบานถ้ํา (สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 0 100 % 40,000

โครงการรวมทํา รวมคิด พิชิตยุงราย 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําใน
การควบคุมป้องกันโรคติดตอในชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอาหารปลอดภัย 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 79,400 29,470 170,000 210,000
รวมงบดําเนินงาน 79,400 29,470 290,000 390,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

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

0 25,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

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

0 0 240,000 -100 % 0

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

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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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (อุด
หนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 12 หมู
บาน)

0 0 0 100 % 240,000

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 319,400 294,470 530,000 630,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,213,291 3,249,179 4,409,920 5,583,640

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 650,820 692,460 752,040 5.3 % 791,880

คาตอบแทนพนักงานจาง 146,640 151,080 157,200 4.96 % 165,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,780 8,340 8,000 -37.5 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 810,240 851,880 917,240 961,880
รวมงบบุคลากร 810,240 851,880 917,240 961,880

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 80/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อเกาอี้นั่งทํางานพนักพิงสูงขาเหล็ก
สําหรับนั่งทํางานของพนักงานเทศบาล 
ขนาดไมต่ํากวา 62x65x115 เซนติเมตร 
จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,800 บาท ตั้งไว 
7,600 บาท (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณประจําปี 2563 จึงขอ
กําหนดราคาตามราคาทองตลาด) 

0 0 7,600 -100 % 0

1. พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง  ตั้งไว  
5,000.-บาท

0 3,900 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

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

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

0 4,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 14,400 7,600 0
รวมงบลงทุน 0 14,400 7,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 810,240 866,280 924,840 1,001,880
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการการชวยเหลือประชาชนในการ
แกไขปญหาความยากจนและสวัสดิการอื่นๆ 
แกผูดอยโอกาสและผูยากจน ครอบครัว ผูมี
รายไดนอย ผูยากไร ผูมีสติไมสมประกอบ 
ฯลฯ

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 30,000 30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 810,240 866,280 954,840 1,031,880
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,121,460 1,150,565 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 0 0 % 0

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,301,460 1,330,565 0 0
รวมงบบุคลากร 1,301,460 1,330,565 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 42,000 31,500 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 27,450 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 62,000 58,950 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน    ตั้ง
ไว   10,000.-บาท 

9,000 0 0 0 % 0
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2. คาจางเหมาบริการ   ตั้งไว   
594,800.-บาท 

0 751,860 0 0 % 0

3.  คาจางเหมาบริการ     ตั้งไว   
737,200.-บาท 

624,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
    ตั้งไว  10,000.-บาท  

8,366 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,274.6 100,533.13 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 741,640.6 852,393.13 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,694 9,842 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,255 87,150 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 74,195 219,734 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 17,464 128,770 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,332 29,596 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 19,150 0 0 % 0
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วัสดุสํารวจ 4,850 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 180,790 494,242 0 0
รวมงบดําเนินงาน 984,430.6 1,405,585.13 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครื่องปรับอากาศ   ตั้งไว  28,000.-บาท 0 25,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

1. เครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่ง   ตั้งไว  
10,000.-บาท

0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

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

179,027.63 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1.  เครื่องตัดหญาสะพายหลังชนิดแบบขอ
ออน  ตั้งไว     22,000.-บาท

19,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 86/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์โรงงาน

1. สวานโรตารี่   ตั้งไว  10,000.-บาท 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

1. กลองวัดระดับอัตโนมัติ   ตั้งไว  
35,000.-บาท

0 34,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  ตั้งไว  
6,300.-บาท 

0 6,290 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 198,027.63 85,090 0 0
รวมงบลงทุน 198,027.63 85,090 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,483,918.23 2,821,240.13 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

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

68,500 0 0 0 % 0
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1. โครงการปรับปรุงหองประชาสัมพันธ์และ
ศูนย์ขอมูลขาวสาร
    สํานักงานเทศบาลตําบลบานถ้ํา  ตั้งไว   
 40,000.-บาท  

0 40,000 0 0 % 0

2.  โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะสํานัก
งานเทศบาลตําบลบานถ้ํา 
     ตั้งไว   303,000.-บาท  

302,500 0 0 0 % 0

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

0 61,500 0 0 % 0

3.  โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลบานถ้ํา 
     ตั้งไว    157,500.-บาท  

157,500 0 0 0 % 0

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

0 27,400 0 0 % 0
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4.  โครงการกอสรางประตูเหล็กทาง
เขา-ทางออกสํานักงานเทศบาล
     ตําบลบานถ้ํา    ตั้งไว       57,000
.-บาท  

57,000 0 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

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

285,000 0 0 0 % 0

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

200,000 0 0 0 % 0

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

0 264,500 0 0 % 0

11.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู  8
 ตั้งไว  495,000.-บาท

494,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 89/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

136,000 0 0 0 % 0

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

63,000 0 0 0 % 0

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

414,000 0 0 0 % 0

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

228,000 0 0 0 % 0

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

133,500 0 0 0 % 0

17.  โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  
พื้นที่หมูที่ 5
       ตั้งไว  87,000.-บาท

87,000 0 0 0 % 0
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18.   โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก 
 พื้นที่หมูที่ 6
 ตั้งไว  60,000.-บาท

60,000 0 0 0 % 0

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

105,000 0 0 0 % 0

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

0 202,500 0 0 % 0

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

486,000 0 0 0 % 0

20.  โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  
พื้นที่หมูที่  6
 ตั้งไว  46,500.-บาท

46,500 0 0 0 % 0
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21. โครงการซอมแซมถนนโดยใชหินคลุก  
พื้นที่หมูที่  11
      ตั้งไว  43,000.-บาท

43,000 0 0 0 % 0

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

117,000 0 0 0 % 0

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

110,500 0 0 0 % 0

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

205,500 0 0 0 % 0

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

0 99,900 0 0 % 0
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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)

0 106,000 0 0 % 0

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

0 65,000 0 0 % 0

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

496,000 0 0 0 % 0

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

140,000 0 0 0 % 0

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

0 100,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 93/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

6.  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู  4
      ตั้งไว  313,000.-บาท

312,000 0 0 0 % 0

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

0 60,000 0 0 % 0

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)

0 118,000 0 0 % 0

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

199,500 0 0 0 % 0

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

0 70,000 0 0 % 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 38,500 0 0 % 0

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

0 100,000 0 0 % 0

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

196,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 95/125



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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)

0 199,600 0 0 % 0

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

0 100,000 0 0 % 0

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

149,500 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1.  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสราง  ตั้งไว     300,000.-บาท

798,000 0 0 0 % 0

1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสราง  ตั้งไว     200,000.-บาท

0 745,900 0 0 % 0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง

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

0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,090,500 2,414,800 0 0
รวมงบลงทุน 6,090,500 2,414,800 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.  อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา     ตั้งไว  200,000.-บาท  

171,713.38 0 0 0 % 0

1. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา     ตั้งไว  200,000.-บาท  

0 169,713.67 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา     ตั้งไว  200,000.-บาท  

0 0 200,000 -100 % 0
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อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลบานถ้ํา

0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 171,713.38 169,713.67 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 171,713.38 169,713.67 200,000 200,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 6,262,213.38 2,584,513.67 200,000 200,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาจางเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยโดยการฝงกลบ    
     ตั้งไว  30,000.-บาท  

146,500 0 0 0 % 0

1. คาจางเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยโดยการฝงกลบ    
                                                     
                    ตั้งไว  50,000.-บาท  

0 0 157,000 -100 % 0
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1. คาจางเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยโดยการฝงกลบ    
    ตั้งไว  100,000.-บาท  

0 175,300 0 0 % 0

คาจางเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยการฝงกลบ

0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใชจายโครงการการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน  ตั้งไว  100,000.-บาท

11,000 0 0 0 % 0

1. คาใชจายโครงการการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน  ตั้งไว  50,000.-บาท

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 157,500 175,300 257,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 157,500 175,300 257,000 150,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 157,500 175,300 257,000 150,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,903,631.61 5,581,053.8 457,000 350,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

0 0 10,000 -100 % 0

10.  โครงการอบรมการผลิตเกษตร
ธรรมชาติเพื่อลดตนทุนการผลิต
ตั้งไว  10,000.-บาท

7,920 0 0 0 % 0

10. โครงการอบรมการผลิตเกษตร
ธรรมชาติเพื่อลดตนทุนการผลิต
                                                     
          ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0
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11. โครงการศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีดานการเกษตรประจําตําบลบาน
ถ้ํา
                                                     
            ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

12. โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบล
บานถ้ํา   ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

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

0 0 10,000 -100 % 0

14. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมบทบาท
สตรีงานเทศกาลดอกคําใตงาม 
        ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 15,000 -100 % 0

15. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลบานถ้ํา  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

16.  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรูชุมชน
ตําบลบานถ้ํา  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

17. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน   ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 15,000 -100 % 0
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18.  คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ประจําปี  2565 
      (วัยใสใสใจทําดี : Teen To Be 
Good)       ตั้งไว  10,000.-บาท 

0 0 10,000 -100 % 0

19.  โครงการอาหารปลอดภัย     ตั้งไว  
10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

2.  โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในชุมชน  ตั้งไว  20,000.-บาท

450 0 0 0 % 0

2. โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในชุมชน   ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

20. โครงการป้องกันและควบคุมปญหา
มลพิษทางอากาศในชุมชน
                                                     
                  ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

21. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการลด
ใชพลังงานภายในองค์กร
                                                     
                  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

22. โครงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0
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23.  โครงการบริหารจัดการศูนย์สามวัย
ตําบลบานถ้ํา  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

24. โครงการจัดหาจุดจําหนายสินคาและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

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

0 0 10,000 -100 % 0

26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล
                ตั้งไว  15,000.-บาท

0 0 15,000 -100 % 0

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

0 0 10,000 -100 % 0

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา 
                                                     
                     ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0
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5. โครงการป้องกันและแกไขปญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร             
                                                     
                ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 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

8,650 0 0 0 % 0

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

0 0 10,000 -100 % 0

8.  โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตําบล
บานถ้ําป้องกันภัยยาเสพติด
                                                     
                ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0
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9.  โครงการสรางศูนย์เรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว  30,000.-บาท

28,875 0 0 0 % 0

9. โครงการสรางศูนย์เรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                                                     
                  ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการการป้องกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมบทบาทสตรี
งานเทศกาลดอกคําใตงาม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดหาจุดจําหนายสินคาและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแกไขปญหาการตั้ง
ครรภ์กอนวัยอันควร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจายเพิ่มราย
ได กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุกลุมเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานถ้ํา

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก (วัยใสใสใจทํา
ดี : Teen To Be Good)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผน
พัฒนาหมูบานและชุมชน

0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายผูนํา
ชุมชนตําบลบานถ้ําตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบลบาน
ถ้ํา

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมและ
พัฒนาศักยภาพกลุมดานอาชีพตางๆใน
พื้นที่

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนตําบลบาน
ถ้ําป้องกันยาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 45,895 0 265,000 235,000
รวมงบดําเนินงาน 45,895 0 265,000 235,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

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

0 0 20,000 -100 % 0

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

0 20,000 0 0 % 0

2. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงโคนม
พะเยา      ตั้งไว  20,000.-บาท

0 19,970 0 0 % 0

2. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงโคนม
พะเยา     ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

3.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิต
หัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น    
                                                     
                ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการผลิตผลไมและผักปลอดภัยและลด
ตนทุนการผลิต (อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผู
ปลูกผัก ผลไม ปลอดภัยบานถ้ํา)

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและลด
ตนทุนการผลิต (อุดหนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร
วิถีชุมชนตําบลบานถ้ํา)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการผลิตหัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น 
(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิต
หัตถกรรมภูมิปญญาทองถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 39,970 60,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 39,970 60,000 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 45,895 39,970 325,000 295,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 45,895 39,970 325,000 295,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

0 0 70,000 -100 % 0

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

40,000 0 0 0 % 0

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

0 0 40,000 -100 % 0

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

0 0 30,000 -100 % 0
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3. โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ครั้งที่ 3  ประจําปี  2563        ตั้งไว   
30,000.-บาท  

16,310 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาประชาชน เยาวชน
ตําบลบานถ้ําตานยาเสพติดประจําปี

0 0 0 100 % 70,000

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 56,310 0 140,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 56,310 0 145,000 105,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 56,310 0 145,000 105,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์      
ตั้งไว   10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    
ตั้งไว   50,000.-บาท  

0 6,800 0 0 % 0

2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง     
ตั้งไว   10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

3.  โครงการจัดงานประเพณีแหเทียน
พรรษา   ตั้งไว   5,000.-บาท  

0 0 5,000 -100 % 0

4.  โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก 
  ตั้งไว   5,000.-บาท  

0 0 5,000 -100 % 0

5.  โครงการสืบชะตาตนน้ําขุนน้ําบอทราย  
 ตั้งไว   5,000.-บาท  

0 0 5,000 -100 % 0

6. โครงการบวงสรวงเจาพอลานชาง    ตั้ง
ไว   10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 5,000

โครงการบวงสรวงเจาพอลานชาง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสืบชะตาตนน้ําขุนน้ําบอทราย 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก 0 0 0 100 % 5,000

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 6,800 45,000 45,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  คาใชจายโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
ในชุมชน ตั้งไว   10,000.-บาท      

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน
ตําบลบานถ้ํา

0 0 0 100 % 10,000

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

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 10,000 10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 56,310 6,800 200,000 160,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 1,200,860 62.24 % 1,948,260

เงินประจําตําแหนง 0 0 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 216,000 -50 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 24,000 -50 % 12,000
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,518,860 2,146,260
รวมงบบุคลากร 0 0 1,518,860 2,146,260

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาเชาบาน 0 0 40,000 0 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 85,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 2,000

1. คาธรรมเนียมตางๆ      ตั้งไว  
2,000.-บาท 

0 0 2,000 -100 % 0

2.  คาจางเหมาบริการ    ตั้งไว   
906,000.-บาท 

0 0 1,106,000 -100 % 0

2. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 992,400

3.  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก   ตั้ง
ไว   50,000.-บาท 

0 0 150,000 -100 % 0

3. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 65,753
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4. คาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า    ตั้งไว     
20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ตั้งไว  
8,000.-บาท 

0 0 8,000 -100 % 0

2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        
                            
         ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 30,000 -100 % 0

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

3.  โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมและ
การจัดเก็บฐานขอมูลผังเมือง 
                                                     
         ตั้งไว  10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

4. คาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์     ตั้งไว  20,000.-บาท

0 0 20,000 -100 % 0

คาใชจายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

0 0 0 100 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 200,000 1,351.08 % 2,902,159

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,546,000 4,012,312
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 130,000 -38.46 % 80,000

วัสดุกอสราง 0 0 380,000 -34.21 % 250,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 230,000 8.7 % 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุสํารวจ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 825,000 645,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,456,000 4,737,312

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,974,860 6,883,572
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

1. โครงการตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา (ตอเติมหองกองคลัง) ตั้งไว 
280,000 บาท 

0 0 280,000 -100 % 0

โครงการกอสรางโครงหลังคาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานถ้ํา

0 0 0 100 % 40,500

โครงการกอสรางโครงหลังคาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษาเทศบาล
ตําบลบานถ้ํา

0 0 0 100 % 108,500

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

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

0 0 494,900 -100 % 0

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

0 0 473,400 -100 % 0
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2. โครงการวางทอ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พรอมบอพัก (คสล.)
     แบบมีฝาปิด  พื้นที่หมู  3            ตั้ง
ไว  483,500.-บาท

0 0 483,500 -100 % 0

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

0 0 305,800 -100 % 0

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

0 0 287,400 -100 % 0

6. โครงการวางทอ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พรอมบอพัก (คสล.)
      แบบมีฝาปิด  พื้นที่หมู  10        ตั้งไว 
 483,500.-บาท

0 0 483,500 -100 % 0

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

0 0 490,000 -100 % 0
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8.  โครงการวางทอ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พรอมบอพักกออิฐมอญ 
     แบบมีฝาปิดและปรับปรุงผิวถนนโดยใช
หินคลุก   พื้นที่หมู  12
                ตั้งไว  154,700.-บาท

0 0 154,700 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สาย
อาคารพาณิชย์ (ทางหลวง) ถึง บานนาง
บาน มะลิวัลย์ หมู 8

0 0 0 100 % 437,900

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.สาย
บานอุยชวย ถึง บานนายทาย 
นางเพ็ญ หมู 2

0 0 0 100 % 399,800

โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
บอพัก สายหนาคริสตจักรถ้ํามงคล หมู 7

0 0 0 100 % 186,200

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง   ตั้งไว     
300,000.-บาท

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 157,100

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 3,753,200 1,340,000
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รวมงบลงทุน 0 0 3,753,200 1,340,000
รวมงานก่อสร้าง 0 0 3,753,200 1,340,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 7,728,060 8,223,572
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงประยุกต์การปฏิบัติ รูปแบบ โคก 
หนอง นา โมเดล (สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 60,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 25,750 7,090 55,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 25,750 7,090 55,000 0
รวมงบดําเนินงาน 25,750 7,090 85,000 60,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 25,750 7,090 85,000 60,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่ง
แวดลอม     ตั้งไว  5,000.-บาท

0 0 5,000 -100 % 0

2. โครงการอบรมใหความรูการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                                     
              ตั้งไว  5,000.-บาท  

0 0 5,000 -100 % 0
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3. โครงการอบรมใหความรูการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมในชุมชน   
       
                                                     
            ตั้งไว  10,000.-บาท  

0 0 10,000 -100 % 0

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

0 0 5,000 -100 % 0

5.  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําในชุมชน  
   ตั้งไว  5,000.-บาท  

0 0 5,000 -100 % 0

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 5,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ (สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สํานักปลัด)

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมใหความรูการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 40,000 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 25,750 7,090 125,000 110,000

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการตลาดสดนาซื้อ        ตั้งไว   
10,000.-บาท

0 26,300 0 0 % 0
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1. โครงการตลาดสดนาซื้อ           ตั้งไว   
10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการตลาดสดนาซื้อ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 26,300 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 26,300 10,000 10,000
รวมงานตลาดสด 0 26,300 10,000 10,000
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งานโรงฆ่าสัตว์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลบานถ้ํา 
ตั้งไว   10,000.-บาท

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
โรงฆาสัตว์เทศบาลตําบลบานถ้ํา

0 0 0 100 % 10,000

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

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 0 0 10,000 10,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 26,300 20,000 20,000

รวมทุกแผนงาน 67,262,554.05 65,434,159.72 79,000,000 80,500,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  17:09 หนา : 125/125
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา  

                     

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,500,000 บาท แยกเป็น   
แผนงานงบกลาง  

 งบกลาง รวม 27,575,741 บาท  
  งบกลาง รวม 27,575,741 บาท  
   งบกลาง รวม 27,575,741 บาท  
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 158,072 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5
ของค่าจ้างท่ีเทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง เพ่ือส่งสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคม โดยคำนวณจากค่าจ้างตามงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดังนี้ 
 1. ประกันสังคมพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 1,160,000 บาท x  
ร้อยละ 5  = 58,000 บาท 
 2. ประกันสังคมครูผู้ช่วย จำนวน 2,001,440 บาท x ร้อยละ 5 
= 100,072 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2563 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2565 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท.0816.2/ว 2786  
ลงวันที ่8 พฤษภาคม 2562  
(สำนักปลัดเทศบาล)  

      

 
   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 8,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรา 
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปีของพนักงานจ้าง (มกราคม - ธันวาคม) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
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ที ่2) พ.ศ. 2561  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2565 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
(สำนักปลัดเทศบาล)  

   เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จำนวน 50,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ
ประปาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทำงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นชอบ ฯลฯ และข้อ 12 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความ
จำเป็น อาจสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไปตั้งจ่ายใน
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ หรือสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการไปตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปได้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564   
(กองกิจการประปา) 

      

 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 18,500,000 บาท  

      

  

- เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนระเบียบฯ ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพ
รายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี จะ
ได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 จะ
ได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
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องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2565  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/
ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 6,300,000 บาท  

      

  

- เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพ่ือขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดย
คนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยคนพิการคนละ 800 บาทต่อ
เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 
และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน  
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563) ตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6 
/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  
(สำนักปลัดเทศบาล)  

      

 
   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 500,000 บาท  

      

  

- เพ่ือรองรับการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ทำการวินิจฉัยและรับรองแล้ว และรายได้ไม่
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เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับ 
เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 4657 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2565  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท.  
0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 400,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิด 
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม ได้แก่ (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว 
วาตะภัย อัคคีภัย (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5  (3) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น 
การป้องกันและระงับโรคและการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
(4) การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
5) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน        
    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) จำนวน 110,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ 
ข้าราช การส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ 
บำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่17) พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2563 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 1,080,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณจากประมาณการรายรับทุกประเภท 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยไม่ต้อง
นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินบริจาค และ
เงินอุดหนุนมารวมคำนวณ โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ คำนวณจ่ายได้ดังนี้ ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ประมาณการ
รายรับไว้ที่ 80,500,00 บาท – 44,500,000 บาท  
(เงินอุดหนุนทัว่ไป) = 36,000,000 บาทX3/100 = 1,080,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2556 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2563 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิม 
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
4) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
5) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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ที ่มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านถ้ำ  
โดยยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนา โดยประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่ากับท่ีประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่
ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตาม
ศักยภาพทางการคลัง โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จะได้รับสมทบ
งบประมาณ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุน
การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2565 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 560  
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2561  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4295  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 
20 สิงหาคม 2553  
(สำนักปลัดเทศบาล)  

      

 
    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 183,915 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ โดยตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละของ
เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม ข้อ
7 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
พ.ศ. 2561  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และประกาศ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2565 
4) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลัก 
เกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
พ.ศ. 2561  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

    เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จำนวน 55,754 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย
ละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา
ยกเว้นเงินกู้ เงินอุดหนุนทุกประเภท  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินช่วยพิเศษ        
    เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 50,000 บาท  

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษสำหรับเป็นเงินช่วยค่าทำศพ กรณี
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ถึงแก่ความตายในระหว่าง 
รับราชการ    
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535              
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับ
บำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
    เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง จำนวน 30,000 บาท  

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษสำหรับเป็นเงินช่วยค่าทำศพ กรณี
พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตาย 
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ  
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535              
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล  
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 
(สำนักปลัดเทศบาล) 
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    เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท  

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษสำหรับเป็นเงินช่วยค่าทำศพกรณี
ลูกจ้างประจำ ถึงแก่ความตาย                        
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ  
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535              
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล  
ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 
(สำนักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานบริหารทั่วไป รวม 14,519,560 บาท  
  งบบุคลากร รวม 8,361,360 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท  
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 725,760 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 
ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 
เดือน ดังนี้  
  (1) นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราๆ ละ 28,800 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท  
  (2) รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆ ละ 15,840 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า 
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557   
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และ 
รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด โดยคำนวณ 
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 ดือน ดังนี้  
  (1) นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราๆ ละ 6,000 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท  
  (2) รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆ ละ 4,500 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภารองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2557  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายก 
เทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน ดังนี้  
  (1) นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราๆ ละ 6,000 บาท/เดือน
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จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท  
  (2) รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราๆ ละ 4,500 บาท/เดือน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรีประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน 207,360 บาท  

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
 (1) เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราๆละ 10,080 บาท/
เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท      
 (2) ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราๆละ 7,200 บาท 
/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า 
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรีประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557   
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 

   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,555,200 บาท 
 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน
12 เดือน ดังนี้ 
 (1) ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตราๆละ 15,840 บาท/เดือน 
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080 บาท                
 (2) รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตราๆละ 12,960 บาท/
เดือน จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 155,520 บาท 
 (3) สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คนๆละ 10,080 บาท/เดือน  
จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 1,209,600 บาท     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
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เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557    
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,513,040 บาท  
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,763,760 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล
ตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
  (1) ปลัดเทศบาล                    จำนวน  1 อัตรา 
  (2) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    จำนวน  1  อัตรา 
  (3) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ        จำนวน  1  อัตรา 
  (4) หัวหน้าฝ่ายปกครอง           จำนวน  1  อัตรา 
  (5) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา 
  (6) นักทรัพยากรบุคคล             จำนวน  1  อัตรา 
  (7) นักวิชาการคอมพิวเตอร์        จำนวน  1  อัตรา 
  (8) นิติกร                             จำนวน  1  อัตรา 
  (9) นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  จำนวน  1 อัตรา 
  (10) เจ้าพนักงานธุรการ            จำนวน 1 อัตรา 
  (11) นักประชาสัมพันธ์             จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561   
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 93,120 บาท  

      

  

1. เงินเพิ ่มพิเศษสำหรับการสู ้รบ (พ.ส.ร.)  จำนวน  9,120  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สำหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 
12 เดือน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,120 บาท รายละเอียดตามคำสั่ง
กองเร ือย ุทธการ  (เฉพาะ) ที่  467/2556 เร ื ่อง ให ้นายทหารชั้น
ประทวนรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ สั่ง ณ วันที่  9 พฤษภาคม 
2556 และคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ที ่43/2557 เรื่อง ให้พนักงาน 
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เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สั่ง ณ วันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2557 
2. เงินค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 84,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ระดับกลาง ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ 
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.3/ว 91  
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 180,000 บาท  

      

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ 
  (1) ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท    
      จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท    
  (2) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
      จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท   
  (3) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   
      จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 18,000 บาท   
  (4) หัวหน้าฝ่ายปกครอง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   
      จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 18,000 บาท 
  (5) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   
      จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 
และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 
3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(สำนักปลัดเทศบาล) 
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   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 356,160 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงประจำปีของ
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา (พนักงานขับรถยนต์) โดยคำนวณ 
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0809.2 
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน 1 อัตรา (คนงาน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง  
จำนวน 1 อัตรา (คนงาน) จำนวน 1,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 6,003,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 347,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จำนวน 170,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ 
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด,ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย,ค่าสมนาคุณ
กรรมการสอบคัดเลือกฯ,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 
/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 
6 กรกฎาคม 2561  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการในคณะกรรมการสามัญ
คณะกรรมการวิสามัญหรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่สภาเทศบาลแต่ง 
ตั้งขึ้นตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า 
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายก 
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 92,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
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12 ตุลาคม 2559  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 65,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559  
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2560  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   ค่าใช้สอย รวม 3,371,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    1. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
    2. ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ) ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

    3. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1,870,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565   
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
    4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากรต่างๆ หรือค่าธรรม 
เนียมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
    5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 72,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่องๆ ละ
2,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท ราคารวม 
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ค่าบริการบำรุงรักษา และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมกระดาษถ่ายเอกสาร 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

    6. ค่าเบี้ยประกันภัย จำนวน 60,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถราชการของเทศบาลตําบล 
บ้านถ้ำ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำ 
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
    7. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ จำนวน 264,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืน ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 50,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 
1. ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้แก่ ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลสำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน
หรือเยี่ยมชมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรับการนิเทศงาน
หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสารฯลฯ 
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ได้แก่ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พาน
ประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม ้กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับอนุสาวรีย์ หรือใช้ใน
การเข้าร่วมงาน หรือการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
ในวโรกาสต่าง ๆ ฯลฯ 
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือการประชุม
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมาย
หรือระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ 
การประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจ  
หรือเอกชน เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต่าง ๆ ใช้ใน
การเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการประชุม  
4. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายได้
เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ส่วนราช 
การในกรณีท่ีกระทรวงการคลังไม่ได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามความจำเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 4759 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564   
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ 

      
 

    1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง 
เดียวกันให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ 
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุม ฝึกอบรม 
สัมมนาหรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 

    2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราช 
อาณาจักร 

จำนวน 100,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับ
ยานพาหนะ ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดหรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างทำป้าย  
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ค่าพาหนะขนส่ง ค่าเช่าเต็นท์/ฉากกั้น ค่าบัตรเลือกตั้ง/ค่าเครื่อง
ลงคะแนนเลือกตั้ง หีบบัตรคูหา สายรัด แบบพิมพ์ แบบขีดคะแนน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 
6 กรกฎาคม 2561  
(สำนักปลัดเทศบาล)   

    โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเทศบาล เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าตกแต่ง และจัด
สถานที ่ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ค่าอาหาร 
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น
และเก่ียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที ่109
ลำดับที่ 11 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 
    โครงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 75,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าเช่าระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการ 
จัดทำโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และประกาศ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
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(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจละสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่110
ลำดับที่ 14 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

    โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง จำนวน 5,000 บาท  

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเกี่ยว 
กับประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 
6 กรกฎาคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่109 
ลำดับที่ 10 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

   

 

    โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 5,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการฝึกอบรม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำ
โครงการ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่108
ลำดับที่ 6 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

    โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้งานทะเบียนราษฎร จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้งานทะเบียนราษฎร เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่107
ลำดับที่ 1 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 

    โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเสริม 
สร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่109
ลำดับที่ 9 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่107
ลำดับที่ 2 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 
    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่107
ลำดับที่ 3 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบริหารกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบริหารกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เช่น ค่าจัดทำป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่109
ลำดับที่ 8 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 
    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 150,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เช่น ค่าจัดทำป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
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วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการจัดทำ
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 7467  
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่108
ลำดับที่ 7 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท  

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้ 
งานปกติ 
หมายเหตุ 
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนิน 
การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย 
  (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบำรุง 
รักษาหรือซ่อมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
  (3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็น 
การชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่าย 
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เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   ค่าวัสดุ รวม 1,025,000 บาท  
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 170,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสำนักงาน 
ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่  
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือ
หน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช่ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
(ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์
ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ 
(Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยาง 
ลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมันไขขี้ผึ้ง น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวย
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ดอกไม ้ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอย 
พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ ์เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับ
สัญญาณฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวม 
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด
ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตี
ไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีดน้ำ
อ่างล้างจาน ถังน้ำ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น 
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง ให้
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม 
เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อม
เหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
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ในระยะ เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี
ปูนซีเมนต์ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี 
ตะปูเหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำ
บาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและ 
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน
แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน 
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สาย
ไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 600,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง
ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยสิ่งของที่จัด 
เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2
ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม  
หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ สำลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สายยาง
หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ทรายอะเบท น้ำยาพ่น
หมอกควันกำจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน 
เชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   วัสดุการเกษตร จำนวน 40,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร
ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จาน
พรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง 
ตะแรงร่อนเบนโธส อวน (สำเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก 
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หัวกะโหลกดูดน้ำ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
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แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป
ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม 
เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ ,
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยายภาพ 
ถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอม 
พิวเตอร์ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette 
,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
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ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น Ram 
คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  
เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   วัสดุสำรวจ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสำรวจ ให้แบ่ง
การพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือ
ดึงสาย โทรศัพท์  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่น ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ 
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ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ
หัวเชื่อมแก็ส หัววาล์วเปิด – ปิดแก็ส ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,260,000 บาท  
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 900,000 บาท  

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะของเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 
/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 60,000 บาท  

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ฯลฯ และหมายความรวมถึงค่าใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 300,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือ ให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการค่าต่อ
สัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
  งบลงทุน รวม 139,200 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 139,200 บาท  
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 44,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน 
ประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย 
  2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
  3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 8 GB 
  4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
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ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
  5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
  6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
  7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/ 
100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)  
หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ
Bluetooth  
- สำหรับใหบ้ริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎร ฝ่ายอำนวย 
การและงานบริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ฝ่ายปกครอง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) บัญชีครุภัณฑ์ 
(แบบ ผ.03) หน้าที่ 189 ลำดับที ่61 และ 62 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

    เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน จำนวน 50,200 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK 
PRINTER) จำนวน 1 เครื่องๆละ 50,200 บาท เป็นเงิน 50,200 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) เป็นเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX แบบ 24 หัวเข็ม หรือดีกว่า 
  2) สามารถพิมพ์ต้นฉบับและสำเนารวมกันได้ไม่น้อยกว่า 4 ชุด 
  3) สามารถพิมพ์สมุดทะเบียนบ้านตามแบบพิมพ์ของกรมการ 
ปกครองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ 
  4) สามารถพิมพ์กระดาษขนาด A4 ได้ 
  5) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า  300 ตัวอักษรต่อวินาที (CPS)  
ที่ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว (CPI) หรือดีกว่า 
  6) ต้องมีช่องเชื่อมต่อ USB อย่างน้อย 1 ช่อง และ SERIAL 
INTERFACE อย่างน้อย 1 ช่อง 
- จัดหาโดยการสืบราคาจากสำนักทะเบียนกลาง เนื่องจากสำนัก
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ทะเบียนกลางได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สำหรับการใช้งานบริการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอม 
พิวเตอร์ออนไลน์ ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที ่มท 0309.5/
ว 10 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เรื่อง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ขอเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
-  สำหรับใช้บริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎร     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร  
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) บัญชีครุภัณฑ์ 
(แบบ ผ.03) หน้าที่ 190 ลำดับที ่67 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

    อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 18,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)  
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่องๆละ 18,000 บาท เป็นเงิน 
18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Mode 
  2) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/ 
100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
  3) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบ 
เครือข่ายทุกช่อง 
  4) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address 
  5) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web  
Browser ได้ 
- ใช้ในงานบริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ฝ่ายปกครอง  
เพ่ือกระจายสัญญาณไร้สายบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เพ่ือรองรับการทำงานผ่านระบบสารสนเทศทางเวบไซต์ต่างๆ 
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ของงานพัฒนาชุมชน/สำนักปลัดเทศบาล/กองช่าง/กองการศึกษา/
กองสาธารณสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้าน เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) บัญชีครุภัณฑ์ 
(แบบ ผ.03) หน้าที่ 190 ลำดับที ่66 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

    อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 27,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 5,400 บาท เป็นเงิน
27,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม
2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็น
อย่างน้อย 
  2) สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 
  3) สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็น
อย่างน้อย 
  4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/ 
100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  5) สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 
802.3at (Power over Ethernet) 
  6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser
ได้ 
- ใช้ในงานบริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ฝ่ายปกครอง  
- เพ่ือกระจายสัญญาณไร้สายบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ เพ่ือรองรับการทำงานผ่านระบบสารสนเทศทางเวบไซต์
ต่างๆ ของงานพัฒนาชุมชน/สำนักปลัดเทศบาล/กองช่าง/กองการ 
ศึกษา/กองสาธารณสุข  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) บัญชีครุภัณฑ์ 
(แบบ ผ.03) หน้าที่ 190 ลำดับที ่65 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

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

    
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ตามโครงการสนับสนุน
งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จำนวน 16,000 บาท 

 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมตาม
โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4) หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ที ่พย 76401/ว 044 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่113
ลำดับที่ 20 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 386,440 บาท  
  งบบุคลากร รวม 298,440 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 298,440 บาท  
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 298,440 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน
1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
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เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
5) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561   
(สำนักปลัดเทศบาล) 

  งบดำเนินงาน รวม 88,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท  
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 

จ่ายอื่น ๆ 
      

 
    1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือไป
ติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว 
กับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 

    2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช 
อาณาจักร 

จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  
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ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับ
ยานพาหนะ ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย หรือค่าสนิไหมทดแทน ฯลฯ ของนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่110
ลำดับที่ 13 
(สำนักปลัดเทศบาล)  
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 งานบริหารงานคลัง รวม 4,792,580 บาท  
  งบบุคลากร รวม 3,162,980 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,162,980 บาท  
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,669,220 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง
ตามท่ีปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน 7 อัตรา โดยคำนวณ 
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
  (1) ผู้อำนวยการกองคลัง            จำนวน 1 อัตรา 
  (2) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้        จำนวน 1 อัตรา 
  (3) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง     จำนวน 1 อัตรา 
  (4) นักวิชาการเงินและบัญชี        จำนวน 1 อัตรา 
  (5) นักวิชาการจัดเก็บรายได้        จำนวน 1 อัตรา 
  (6) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       จำนวน 1 อัตรา 
  (7) เจ้าพนักงานพัสดุ                 จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
(กองคลัง) 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 
จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 20,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.3/ว 28  

      

 



                                                                                                                                          หน้าท่ี 43/157 

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548  
(กองคลัง) 

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท  

      

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 
  (1) ผู้อำนวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท   
      จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท   
  (2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   
      จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท   
  (3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   
      จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 
และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 
3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(กองคลัง) 

      

 
   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 275,760 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงประจำปีของ
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา (เจ้าพนักงานการคลัง) โดยคำนวณ 
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน 1 อัตรา (คนงาน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ สั่งการ 
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  
(กองคลัง)  
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง 
จำนวน 1 อัตรา (คนงาน) จำนวน 1,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
(กองคลัง) 

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 1,582,600 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 324,000 บาท  
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 

      

 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 234,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559  
(กองคลัง) 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 80,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น  
พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
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ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559  
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2560  
(กองคลัง) 

   ค่าใช้สอย รวม 1,040,600 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากร ต่างๆ หรือค่าธรรม 
เนียมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(กองคลัง) 

      

 
    2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 453,600 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง 
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง
อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองคลัง) 

      

 
    3. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อื่นๆ จำนวน 222,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืน ๆ ฯลฯ 
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองคลัง) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ 

      
 

    1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึก 
อบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(กองคลัง) 

      

 

    2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช 
อาณาจักร 

จำนวน 35,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับ
ยานพาหนะ ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
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เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(กองคลัง) 

    โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประชา 
สัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น  
ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
ในการจัดทำโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่112
ลำดับที่ 19 
(กองคลัง) 

      

 

    

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บร ิหารพัสด ุภาคร ัฐ  พ.ศ. 2560 ของคณะผู ้บร ิหาร สมาช ิกสภา 
ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่111
ลำดับที่ 15 
(กองคลัง) 

    
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นโดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) 

จำนวน 200,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(ต่อเนื่อง) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน 
การจัดทำโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่112
ลำดับที่ 17 
(กองคลัง) 

      

 

    
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ
และนโยบายบัญชีภาครัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชี
ภาครัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
สำหรับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่111
ลำดับที่ 16 
(กองคลัง) 

    โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการออกหน่วย 
รับชำระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เช่น ค่าจัดทำป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำ
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่112
ลำดับที่ 18 
(กองคลัง) 

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000 บาท  

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ 
หมายเหตุ 
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเปน็การจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย 
 2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนิน 
การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย 
  (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบำรุง 
รักษาหรือซ่อมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
  (3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้ 
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มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองคลัง) 

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

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสำนักงานให้
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือ
หน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช่ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
(ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์
ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ 
(Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข  
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำ
ดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวย
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ดอกไม ้ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองคลัง) 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ
ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตี
ไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีดน้ำ อ่าง
ล้างจาน ถังน้ำ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  
น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองคลัง) 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอม 
พิวเตอร์ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว 
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เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวม 
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น Ram 
คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่ง บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ 
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ด ดิสต์ (Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร ์(Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองคลัง) 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 138,000 บาท  
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการ
ไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองคลัง) 

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 108,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ 
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง 
สัญญาณดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ ให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการค่าต่อ
สัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองคลัง) 

      

 
  งบลงทุน รวม 47,000 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 47,000 บาท  
   ครุภัณฑ์สำนักงาน        
    เก้าอ้ีทำงานพนักพิงสูง ขาเหล็ก จำนวน 19,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน แบบพนักพิงสูง ขาเหล็ก ขนาด 
ไมน่้อยกว่า 62 x 65 x 115 ซม. จำนวน 5 ตัวๆ ละ 3,800 บาท  
เป็นเงิน 19,000 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ
1  สำนักงบประมาณ   
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) เก้าอ้ีบุนวม 
  2) มีพนักพิงสูง  
  3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
  4) หุ้มหนัง PU สีดำ 
  5) ขาเหล็กกันสนิม 
  6) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
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- สำหรับหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชา 
การจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงานพัสดุ, เจ้าพนักงานการคลัง 
- เนื่องจากมิได้เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับให้บริการสาธารณะจึงไม่
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเป็นการถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองคลัง) 

    ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจก จำนวน 28,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาดไม่น้อยกว่า สูง 183 ซม. กว้าง 90 ซม. ลึก 45.7 ซม. จำนวน 
4 ตู้ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
 1) โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. โครงตู้เป็น
แบบลวดประกอบไม้ (Knock Down) 
 2) กรอบตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. พับชั้นรูปยึด
ติดกับแผ่นกระจกใส หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 
 3) มือจับเป็นพลาสติกมือขึ้นรูป มีความคงทน แข็งแรง 
 4) ชั้นวางเอกสารทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร  
พับขึ้นรูปมีความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับ ขึ้นรูปอาร์ต ใส่วางของ 
 5) บานเลื่อนกระจก ล็อกด้วยระบบกุญแจ 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ  
- สำหรับใช้เก็บเอกสารงานการเงินและบัญชี งานการพัสดุและ
ทรัพย์สิน และงานจัดเก็บรายได้ของกองคลัง   
- เนื่องจากมิได้เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับให้บริการสาธารณะจึงไม่
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเป็นการถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562     
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองคลัง) 

          
 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,332 บาท  
  งบบุคลากร รวม 355,332 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 355,332 บาท  
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 355,332 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามท่ีปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,533,400 บาท  
  งบบุคลากร รวม 1,208,400 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,208,400 บาท  
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 462,240 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามท่ีปรากฎในแผนอัตรากำลัง
สามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท  

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในอัตราเดือนละ 1,500
บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และ
ที่แก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 
3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 248,160 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงประจำปีของ
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา (เจ้าพนักงานเทศกิจ) โดยคำนวณ 
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(สำนักปลัดเทศบาล) 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน 4 อัตรา (คนงาน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 
4 อัตรา (คนงาน) จำนวน 1,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน
12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 325,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท  
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามสิทธิที่ได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
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1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559  
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2560  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 

จ่ายอื่น ๆ 
      

 
    1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือไปติดต่อ
ราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว กับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 

    2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช 
อาณาจักร 

จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับ
ยานพาหนะ ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย หรือค่าสนิไหมทดแทน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนัก 
งานจ้างสังกัดฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2562  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่92
ลำดับที่ 10 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท  
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม  
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม
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เครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ ์เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับ
สัญญาณ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวม 
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ 
ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตี
ไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีดน้ำ อ่าง
ล้างจาน ถังน้ำ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง 
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำ
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จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและ 
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวม 
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน
แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน 
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สาย
ไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 
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   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยสิ่งของที่จัด 
เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  
2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม 
หูฟัง เปลหามคนไข้ เครือ่งวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ สำลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ 
แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ ์ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สายยางหลอดแก้ว  
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน
กำจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค  
(แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ขาตั้งกล ้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ฟิล์ม 
เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ ,
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยายภาพ 
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ถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่อง
แต่งกาย ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า
เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ 
เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ำ (ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสำหรับ
งานกวาดถนน/ล้างท่อใส่สารเคมี ชุดนาฎศิลป์ ชุดดุริยางค์ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจำตัว  
อปพร. เข็มขัด อปพร. ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อ
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สายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น สายฉีด, ถัง, ไม้ตบ
ไฟ)  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

   วัสดุจราจร จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุจราจร ให้แบ่ง
การพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติกและ
แบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน  
ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางชะลอความเร็วรถ หรือ
ยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สำนักปลัดเทศบาล) 
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 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 255,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 195,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ 
สนุนการปฏิบัติหน้าที ่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้แก่ (1) อาสาสมัครขอองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที ่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จาก
ผู ้บริหารท้องถิ่นแห่งนั ้น (2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ่ืนที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคำร้องขอ 
จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7271  
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ 
      

 
    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผน 
การป้องกันระงับอัคคีภัย เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็นในการจัด 
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ทำโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542   
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่92
ลำดับที่ 9 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

    โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยทางท้องถนน จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอุบัติภัยทางท้องถนน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่91
ลำดับที่ 4 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 

    โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 20,000 บาท 

 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  
ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ 
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562  
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 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่92  
ลำดับที่ 8 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็นในการจัดทำ
โครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่91
ลำดับที่ 2 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
    โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักย 
ภาพพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าจัดทำ 
ป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

      

 



                                                                                                                                          หน้าท่ี 68/157 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่91
ลำดับที่ 3 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

    โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่91  
ลำดับที่ 1  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จำนวน 15,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้อง 
กันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ์ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่101
ลำดับที่ 1 
(สำนักปลัดเทศบาล)  

  งบลงทุน รวม 60,000 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 60,000 บาท  
   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        
    ถังอัดอากาศ จำนวน 60,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังอัดอากาศ จำนวน 1 ถังๆละ 60,000 บาท 
เป็นเงิน 60,000 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  มีอัตราอัดอากาศได้ไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร  
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แบบ ผ.03) 
หน้าที่ 182 ลำดับที่ 24 
(สำนักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,317,560 บาท  
  งบบุคลากร รวม 1,738,560 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,738,560 บาท  
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,660,560 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา
ตามท่ีปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณ 
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
  (1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา         จำนวน 1 อัตรา 
  (2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา       จำนวน 1 อัตรา 
  (3) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ จำนวน 1 อัตรา 
  (4) เจ้าพนักงานธุรการ                   จำนวน 1 อัตรา 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
(กองการศึกษา) 

      

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท  

      

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 
  (1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท   
  (2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท   
  (3) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 และ 
ที่แก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 
3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(กองการศึกษา) 
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  งบดำเนินงาน รวม 1,579,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 211,200 บาท  
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 151,200 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559  
(กองการศึกษา) 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 60,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ 
ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559  
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2560  
(กองการศึกษา) 

      

 
   ค่าใช้สอย รวม 1,077,800 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลและค่าอากรต่างๆ หรือค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่14)
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
(กองการศึกษา)  
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    2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 432,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่14)
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563   
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่  
27 เมษายน 2565  
(กองการศึกษา) 

      

 
    3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,000 
บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท ราคารวมค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ค่าบริการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ไม่
รวมกระดาษถ่ายเอกสาร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่14)
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองการศึกษา) 

      

 
    4. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ จำนวน 420,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า 
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืน ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่14)
พ.ศ. 2562  
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2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่  
27 เมษายน 2565  
(กองการศึกษา) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ 

      
 

    1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 35,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ เพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือไปติดต่อราชการ รวมถึง
การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(กองการศึกษา) 

      

 

    2. ค่าใช ้จ ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 40,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
สำหรับยานพาหนะ ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย  
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
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เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(กองการศึกษา) 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) 

จำนวน 21,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา) เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4)
พ.ศ. 2561  
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่64
ลำดับที่ 2   
(กองการศึกษา) 

      

 

    โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าใช ้จ ่าย
อินเทอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) 

จำนวน 16,800 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่86
ลำดับที่ 54   
(กองการศึกษา) 

      

 
    โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร
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ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4)
พ.ศ. 2561  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่64
ลำดับที่ 3   
(กองการศึกษา) 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท  

   

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจาก
การเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ 
หมายเหตุ 
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณี
เป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย 
2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เอง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการในค่าใช้สอย 
  (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษา 
หรือซ่อมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
  (3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

   

 



                                                                                                                                          หน้าท่ี 76/157 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองการศึกษา) 

   ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท  
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสำนักงาน 
ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว 
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน
หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช่ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  
พระบรมรูปจำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน 
ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได ้(Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไขขี้ผึ้ง น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พวงมาลัยกรวย
ดอกไม ้ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา) 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 80,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ 
ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตี
ไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีดน้ำ อ่าง
ล้างจาน ถังน้ำ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  
น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา) 

      

 
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง ให้
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม 
เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อม
เหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
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เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร ์สี ปูนซีเมนต์
ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู
เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ  
ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง
ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา) 

      

 
   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 40,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่อง
แต่งกาย ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
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แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า
เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ 
เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ำ (ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสำหรับ
งานกวาดถนน/ล้างท่อใส่สารเคมี ชุดนาฎศิลป์ ชุดดุริยางค์ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจำตัว  
อปพร. เข็มขัด อปพร. ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอม 
พิวเตอร์ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว 
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น Ram 
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คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก ์(Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น  
เราเตอร ์(Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองการศึกษา) 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท  
   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท  

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ฯลฯ และหมายความรวมถึงค่าใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสายของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา) 

      

 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 40,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าโทรสาร  
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่า อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเช่า
อุปกรณ ์Router ค่าบริการโครงข่าย IP VPN Backbone ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(กองการศึกษา) 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,960,295 บาท  
  งบบุคลากร รวม 7,724,600 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,724,600 บาท  
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,833,960 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจำปี พนักงานครูเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา 
กำลังสามปี จำนวน 14 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
ดังนี้ 
  (1) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
จำนวน 1 อัตรา  
  (2) พนักงานครูเทศบาลสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
จำนวน 6 อัตรา  
  (3) พนักงานครูเทศบาลสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จำนวน 7 อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4 
/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  
(กองการศึกษา) 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 201,600 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่ เงินที่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล ได้รับในอัตราเท่ากับอัตราเงิน 
วิทยฐานะ ตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งไว้
สำหรับระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตราๆ ละ 5,600 บาทต่อ
เดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา 
กำลังสามปี ดังนี้ 
  (1) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท           
  (2) พนักงานครูเทศบาลสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท           
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  
(กองการศึกษา)  
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   เงินวิทยฐานะ จำนวน 537,600 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้  
รับเงินวิทยฐานะ ตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด
จำนวน 12 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี ดังนี้ 
 (1) เงินวิทยฐานะชํานาญการ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล (สังกัด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ
3,500 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท            
 (2) เงินวิทยฐานะชํานาญการ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล (สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านถ้ำ) ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน  5 อัตรา ในอัตราเดือนละ
3,500 บาท เป็นเงิน  210,000 บาท 
 (3) เงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล 
(สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านถ้ำ) ผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ในอัตราเดือนละ
5,600 บาท จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 201,600 บาท      
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  
(กองการศึกษา) 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,038,440 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงประจำปี ให้แก่ 
พนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี ดังนี้ 
1) พนักงานจ้างสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบ้านถ้ำ (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายไว้  274,920 บาท ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
จำนวน 1 อัตรา 
   (2) พนักงานจ้างทั่วไป  (ภารโรง)  จำนวน 1 อัตรา     
2) พนักงานจ้างสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 1,613,520 บาท ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก ผู้มีทักษะ) 
จำนวน  4  อัตรา     
   (2) พนักงานจ้างทั่วไป  (ผู้ดูแลเด็ก)   จำนวน  8  อัตรา     
3) ค่าตอบแทนของครูผู้ดูแลเด็กและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของ
ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท (เทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำสมทบงบประมาณจากเงินรายได้ในส่วนที่เกินจากเงิน
อุดหนุน)       
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด

      

 



                                                                                                                                          หน้าท่ี 83/157 

ที ่มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  
(กองการศึกษา) 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 113,000 บาท  

      

  

1. เงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับ 
สนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน   
2. เงินเพ่ิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
(สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตั้งไว้ 96,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 8 อัตราโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  
(กองการศึกษา) 

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 2,995,595 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 2,100,015 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 

จ่ายอื่น ๆ 
      

 
    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 25,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่64
ลำดับที่ 1  
(กองการศึกษา) 

      

 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

จำนวน 141,100 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
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หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่76
ลำดับที่ 29 
(กองการศึกษา) 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น) 

จำนวน 100,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น) ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้เพ่ือรองรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่79
ลำดับที่ 34 
(กองการศึกษา) 

      

 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสานสัมพันธ์วันแห่งความสำเร็จโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ) 

จำนวน 15,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์
วันแห่งความสำเร็จโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) เช่น ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
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(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่68
ลำดับที่ 12  
(กองการศึกษา) 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ครั้งที่ 6 ประจำปี 
2566) 

จำนวน 40,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ครั้งที ่6 ประจำปี 2566) 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่87
ลำดับที่ 56 
(กองการศึกษา) 

      

 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการ
เรียนการสอนเงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) 

จำนวน 175,100 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าจัดการเรียนการ
สอนเงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่78
ลำดับที่ 31 
(กองการศึกษา) 

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) 

จำนวน 116,390 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่77
ลำดับที่ 30 
(กองการศึกษา) 

      

 

    

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน) 

จำนวน 93,790 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ 
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ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่79
ลำดับที่ 33 
(กองการศึกษา) 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ) 

จำนวน 432,600 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) 
ในอัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่65
ลำดับที ่36 
(กองการศึกษา) 

      

 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมงคล) 

จำนวน 108,045 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร 
กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมงคล) ในอัตรามื้อละ 21 บาท
ต่อคน จำนวน 245 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่65
ลำดับที่ 5 
(กองการศึกษา) 

      

 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอนามัย) 

จำนวน 108,045 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร 
กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอนามัย) ในอัตรามื้อละ 21 บาท
ต่อคน จำนวน 245 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่65
ลำดับที่ 6 
(กองการศึกษา) 

      

 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาวนาราม) 

จำนวน 87,465 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร 
กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาวนาราม) ในอัตรามื้อ
ละ21 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่66
ลำดับที่ 7 
(กองการศึกษา) 

      

 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา) 

จำนวน 123,480 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร 
กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา) ในอัตรามื้อละ 
21 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
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(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่66
ลำดับที่ 8 
(กองการศึกษา) 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่87
ลำดับที่ 55 
(กองการศึกษา) 

      

 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน) 

จำนวน 100,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 83 
ลำดับที่ 43 
(กองการศึกษา) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน) 

จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่82
ลำดับที่ 42 
(กองการศึกษา) 

      

 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา) 

จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่87
ลำดับที่ 57 
(กองการศึกษา) 

      

 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับ
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ) 

จำนวน 60,000 บาท 

 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)
เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.
2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่86
ลำดับที่ 52  
(กองการศึกษา) 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับ
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ) 

จำนวน 70,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)
เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.
2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่86
ลำดับที่ 53  
(กองการศึกษา) 

      

 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ) 

จำนวน 30,000 บาท 
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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ระดับประเทศ) เช่น ค่าป้ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.
2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่85
ลำดับที่ 51  
(กองการศึกษา) 

      

 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ) 

จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ระดับภาค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) 
เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.
2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่85
ลำดับที่ 49  
(กองการศึกษา) 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บ้านถ้ำ) 

จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับภาค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ) เช่น  
ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.
2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่85
ลำดับที่ 50  
(กองการศึกษา) 

      

 

    
โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

จำนวน 33,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมสัมมนา
การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
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/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่80
ลำดับที่ 36 
(กองการศึกษา) 

    
โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา 

จำนวน 11,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมสัมมนา
การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่80
ลำดับที่ 35 
(กองการศึกษา) 

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท  

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้ 
งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ 
หมายเหตุ 
 1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
 2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เอง ให้
ปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย 
   (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
บำรุงรักษาหรือซ่อมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
   (3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองการศึกษา) 

   ค่าวัสดุ รวม 895,580 บาท  
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 895,580 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
ได้แก่ อาหารเสริม (นม) ดังนี้   
 (1) อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงิน
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน
จำนวน 4 แห่ง ดังต่อไปนี้  
  1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมงคล        ตั้งไว้ 42,240 บาท 
  1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอนามัย      ตั้งไว้ 42,240 บาท   
  1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา ตั้งไว้ 46,580 บาท   
  1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหา     ตั้งไว้ 32,600 บาท   
 (2) อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงินอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 
197,300 บาท 
 (3) อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจ่ายเป็นค่าใช้ 
จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน จำนวน 2 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
  3.1 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์     ตั้งไว้  392,820 บาท 
  3.2 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง          ตั้งไว้  141,800 บาท   
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- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท. 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562   
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 67 
ลำดับที่ 9 
(กองการศึกษา) 

  งบลงทุน รวม 7,300 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 7,300 บาท  
   ครุภัณฑ์สำนักงาน        
    เก้าอ้ีสำนักงาน ขาเหล็กตัว C จำนวน 2,800 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน ขาเหล็กตัว C ขนาดไม่น้อยกว่า
61 x 75 x 102 ซม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,800 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) โครงเก้าอ้ีผลิตจากท่อเหล็กดัดข้ึนรูปไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว หนาไม่
น้อยกว่า 1.5 มม. 
2) พ้ืนเบาะและพนักพิงสีดำ 
3) รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 130 กก. 
4) ด้านในฟองน้ำ PU สีดำ 
5) หนังหุ้มด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. 
6) มีที่พักแขนทั้งสองข้างเป็นเหล็กดัด ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว  
หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ   
-  สำหรับผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ    
- เนื่องจากมิได้เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับให้บริการสาธารณะจึงไม่
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเป็นการถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/
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ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา) 

    เก้าอ้ีสำนักงาน พนักพิงสูง จำนวน 4,500 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน พนักพิงสูง ขาเหล็กชุบโคร 
เมี่ยมเงา ขนาดไม่น้อยกว่า 58x75x112 ซม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 
4,500 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ใช้ระบบโยกเฉพาะพนักพิง เวลาพิงเอนรองรับกับหลังของผู้นั่งได้
อย่างดี 
2) พ้ืนเบาะและพนักพิงสีดำ 
3) พนักพิงสูง สามารถปรับระดับได้ 
4) ขาเป็นเหล็กชุบโครเมียมล้อ 5 แฉก  
5) พนักพิงแยกเอนอิสระจากเบาะ นั่งเอนสบาย 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนัก
งบประมาณ   
-  สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ     
- เนื่องจากมิได้เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับให้บริการสาธารณะจึงไม่
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเป็นการถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
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4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา)  

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,232,800 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 1,232,800 บาท  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุ

เคราะห์ 
จำนวน 877,800 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ในอัตราคนละ 21 บาท
จำนวน 200 วัน เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หน้า 68
ลำดับที่ 10 
(กองการศึกษา) 

      

 

    เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถ้ำประชา
บำรุง 

จำนวน 315,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ในอัตราคนละ 21 บาท จำนวน
200 วัน เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
6) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2 
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 68
ลำดับที่ 11 
(กองการศึกษา) 

    อุดหนุนโรงเร ียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์  ตามโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตามโครง 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่75
ลำดับที่ 28 
(กองการศึกษา) 

      

 

    อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.
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2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่75
ลำดับที่ 27 
(กองการศึกษา) 

    อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง  ตามโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตามโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่74
ลำดับที่ 25 
(กองการศึกษา) 

      

 

    อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET,NT 

จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - NET, NT ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่74
ลำดับที่ 26 
(กองการศึกษา) 
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 งานระดับมัธยมศึกษา รวม 30,000 บาท  
  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตามโครงการการบริหารจัดการขยะ 

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 
จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตามโครงการการ
บริหารจัดการขยะโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่73
ลำดับที่ 22 
(กองการศึกษา) 

      

 

    อุดหนุนโรงเร ียนถ้ำป ินว ิทยาคม  ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่72 
ลำดับที่ 21 
(กองการศึกษา) 

      

 

    อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน (สอนเสริมช่วงปิดภาคเรียน) 

จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตามโครงการยก 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (สอนเสริมช่วงปิดภาค
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เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่71  
ลำดับที่ 19 
(กองการศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,953,640 บาท  
  งบบุคลากร รวม 2,464,640 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,464,640 บาท  
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,356,560 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน 7
อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
  (1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ       จำนวน  1 อัตรา 
  (2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  จำนวน  1  อัตรา 
  (3) หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข       จำนวน  1  อัตรา 
  (4) สัตวแพทย์                              จำนวน  1  อัตรา 
  (5) นักวิชาการสาธารณสุข                จำนวน  1  อัตรา 
  (6) เจ้าพนักงานธุรการ                     จำนวน  1  อัตรา 
  (7) เจ้าพนักงานสาธารณสุข               จำนวน  1  อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,080 บาท  

      

  

1. เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 20,000 บาท  
2. เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  จำนวน 10,080 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สำหรับ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ จำนวน 1 
อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนๆ ละ 840 บาท เป็นเงิน 
10,080 บาท รายละเอียดตามคำสั่งกองพลทหารราบ ที่ 4 ที ่
141/2546  เรื่อง ให้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ ลงวันที่ 
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18 เมษายน 2546 และคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ที่ 245/2565 
เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.3/
ว 91 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท  

      

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน
3 อัตรา ดังนี้ 
  (1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท   
  (2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ในอัตราเดือนละ
1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท   
  (3) หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 
3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 2,473,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท  
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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พ.ศ. 2559 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 96,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ 
ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559  
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2560  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 
   ค่าใช้สอย รวม 1,812,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 2,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากร ต่างๆ หรือค่าธรรม 
เนียมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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    2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1,297,200 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั ่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 
    3. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ จำนวน 272,800 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืน ๆ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      
 

    1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือไปติดต่อ
ราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
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ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

    2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช 
อาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับ
ยานพาหนะ ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือบุคคล  
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้ 
งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ 
หมายเหตุ 
1.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนิน 
การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย 
   (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบำรุง 
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รักษาหรือซ่อมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
   (3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

          
   ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท  
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสำนักงาน 
ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่  
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือ
หน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช่ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
(ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์
ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ 
(Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ
น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร 
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ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข
แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ผ้าสำลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของใช้ในการบรรจุหีบห่อน้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวย
ดอกไม ้ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว 
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับ 
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอย
พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวม 
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว 
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ  
ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตี
ไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีดน้ำ อ่าง
ล้างจาน ถังน้ำ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง 
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  
น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างให้แบ่ง
การพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า ดังนี้  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว 
เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น 
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ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่
เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ 
ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อ
น้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 70,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก  
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวม 
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน
แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน 
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ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สาย
ไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง
ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยสิ่งของที่จัด 
เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  
2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง เปลหาม
คนไข ้เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัด
ไข้) 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ สำลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ 
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แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ ์ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สายยางหลอดแก้ว ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัด
ยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้ง
เดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม 
เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยายภาพถ่าย
ดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 
   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่อง
แต่งกาย ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
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ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า
เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอเสื้อ
สะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ำ (ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสำหรับ
งานกวาดถนน/ล้างท่อใส่สารเคมี ชุดนาฎศิลป์ ชุดดุริยางค์ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจำตัว 
อปพร. เข็มขัด อปพร. ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิว 
เตอร์ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว 
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
เคร ื ่องพ ิมพ ์แบบเลเซอร ์กระดาษต ่อเน ื ่อง  สายเคเบ ิล  ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวม 
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ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น Ram  
คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น  
เราเตอร ์(Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

  งบลงทุน รวม 16,000 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 16,000 บาท  
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก 
งาน จำนวน 1 เครื่องๆ เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวล 
ผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จำนวน 1 หน่วย 
  2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
  3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
  4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย

      

 



                                                                                                                                          หน้าท่ี 116/157 

กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
  5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
  6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
  7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/ 
100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ
Bluetooth  
- เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้สำหรับการปฏิบัติงานด้านเอกสาร
ของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มิได้เป็นครุภัณฑ์ 
ที่ใช้สำหรับให้บริการสาธารณะจึงไม่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเป็นการถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 630,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 390,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 180,000 บาท 

 

      

  

ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 3 คนๆ ละ 5,000 บาท/เดือน โดยคำนวณ 
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562    
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 2318  
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ลงวันที่ 21 เมษายน 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        

    

ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงที่ขึ้นทะเบียน
ตามโครงการสัตว ์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุน ัขบ้าฯ   
- เป ็นไปตามพระราชบ ัญญ ัติ  และหน ังส ือส ั ่ งการ  ด ังนี้        
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562    
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      
 

    โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ (สำนักปลัด) 

จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (สำนักปลัด) เช่น 
ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่14)
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่96
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ลำดับที่ 17 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

    โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จำนวน 40,000 บาท  

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
สำหร ับการฝ ึกอบรม  ค่าสมนาคุณว ิทยากร  ค่าอาหารว ่างและ
เครื ่องดื ่ม ค่าอาหารและเครื ่องดื ่มที ่ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าเช่ายาน 
พาหนะ ค ่ า ใช ้ จ ่ ายอ ื ่ นๆ  ท ี ่ จ ำ เป ็น ในการจ ัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั ่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่95
ลำดับที่ 9 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

      

 
    โครงการร่วมทำ ร่วมคิด พิชิตยุงร้าย จำนวน 50,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการร่วมทำร่วมคิด 
พิชิตยุงร้าย เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับ
การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่ายานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่95
ลำดับที่ 10  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เช่น ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่93 
 ลำดับที่ 4   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

      

 

    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
ในชุมชน 

จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน เช่น  
ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการฝึกอบรม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นในการจัดทำโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่94
ลำดับที่ 5 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

    โครงการอาหารปลอดภัย จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอาหาร
ปลอดภัย เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับ
การฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าเช่ายานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่96
ลำดับที่ 16 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

      

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท  
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน        
    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

จำนวน 12 หมู่บ้าน) 
จำนวน 240,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการบ้าน จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ
20,000 บาท ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2563   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที ่
30 มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่96
ลำดับที่ 15  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,001,880 บาท  
  งบบุคลากร รวม 961,880 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 961,880 บาท  
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 791,880 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ ่นประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักพัฒนา
ชุมชน จำนวน 2 อัตรา ตามท่ีปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่
มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่
มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 165,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 1 อัตรา (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) โดยคำนวณ 
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
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เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558   
(สำนักปลัดเทศบาล) 

  งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

 
    1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด 
เทศบาล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการ เพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือไปติดต่อราชการ
รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 

    2. ค่าใช ้จ ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
สำหรับยานพาหนะ ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย  
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาลหรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(สำนักปลัดเทศบาล) 
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 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 

จ่ายอื่น ๆ 
      

 

    
โครงการการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
สวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน ครอบครัว ผู้มีรายไดน้อ้ย 
ผู้ยากไร้ ผู้มีสติไม่สมประกอบ ฯลฯ 

จำนวน 30,000 บาท 

 

    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการการช่วยเหลือ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้ด้อย 
โอกาสและผู้ยากจน ครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู ้มีสติไม่สม 
ประกอบ ฯลฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 
ในการจัดทำโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่97  
ลำดับที่ 1  
(สำนักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท  
  งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท  
   เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ        
    

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

จำนวน 200,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2566  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที ่
30 มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่56
ลำดับที่ 1  
(กองช่าง)   

      

 
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 150,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ จำนวน 100,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลและ 
ฝังกลบ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
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30 มิถุนายน 2565  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ 

      
 

    โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 50,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการการบริหาร 
จัดการขยะในชุมชน เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่103
ลำดับที่ 1  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 295,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 235,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

 
    โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 

และบุคคลในครอบครัว 
จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ์และค่าใช้ 
จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่98
ลำดับที่ 1   
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 
    โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีงานเทศกาลดอกคำใต้งาม จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมบทบาทสตรีงานเทศกาลดอกคำใต้งาม เช่น ค่าจัดทำป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
และเก่ียวข้องในการจัดทำโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่98
ลำดับที่ 5  
(สำนักปลัดเทศบาล)   
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    โครงการจัดหาจุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดหาจุด
จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง 
ในการจัดทำโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 58
ลำดับที่ 8  
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 
    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จำนวน 20,000 บาท  

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่98
ลำดับที่ 3   
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 

    โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
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(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่58
ลำดับที่ 6   
(สำนักปลัดเทศบาล)   

    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เช่น ค่าจัดทำ
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่98
ลำดับที่ 2   
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 
    โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก (วัยใสใส่ใจทำดี : Teen To Be Good) จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
คุณภาพเด็ก (วัยใสใส่ใจทำดี: Teen To Be Good) เช่น ค่าจัดทำ
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
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การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่99
ลำดับที่ 7   
(สำนักปลัดเทศบาล)   

    โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 15,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน เช่น ค่าจัดทำ 
ป้ายโครง การค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่99
ลำดับที่ 10   
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 

    โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านถ้ำตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ศักย ภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านถ้ำตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่58
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ลำดับที่ 5   
(สำนักปลัดเทศบาล)   

    โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านถ้ำ เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่98
ลำดับที่ 4   
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 

    โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่มด้าน
อาชีพต่างๆ ในพ้ืนที ่

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับ 
สนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่มด้านอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่
เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
และเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่58
ลำดับที่ 7  
(สำนักปลัดเทศบาล)   
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    โครงการอบรมเด็กและเยาวชนตำบลบ้านถ้ำป้องกันยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนตำบลบ้านถ้ำป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่99 
ลำดับที่ 8  
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท  
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน        
    โครงการผลิตผลไม้และผักปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต  (อุดหนุน

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดภัยบ้านถ้ำ) 
จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก ผลไม ้ปลอดภัย 
บ้านถ้ำ ตามโครงการผลิตผลไม้และผักปลอดภัยและลดต้นทุนการ
ผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563                   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่57
ลำดับที่ 1 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 

    
โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต  (อุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนตำบล
บ้านถ้ำ) 

จำนวน 20,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรวิถีชุมชนตำบลบ้านถ้ำ ตามโครงการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563                              
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่57
ลำดับที่ 4 
(สำนักปลัดเทศบาล)   

      

 

    โครงการผลิตหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลิตหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตหัตถกรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ตามโครงการผลิตหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2563                              
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่57
ลำดับที่ 3 
(สำนักปลัดเทศบาล)   
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 105,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 105,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

 
    โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนตำบลบ้านถ้ำต้านยาเสพติด

ประจำปี 
จำนวน 70,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน เยาวชนตำบลบ้านถ้ำต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2566
เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าเกียรติบัตร หรือประกาศเกียรติคุณ  
ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ
สนาม ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่90
ลำดับที่ 7   
(กองการศึกษา) 

      

 
    โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30,000 บาท  

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2566 เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ
ค่าเกียรติบัตร หรือประกาศเกียรติคุณ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การจัดการแข่งขัน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่90
ลำดับที่ 8   
(กองการศึกษา) 

   ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท  
   วัสดุกีฬา จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกีฬา ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ห่วงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบตมินตัน ไม้
เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอล นาฬิกาจับ
เวลา นวม ลูกทุ่มน้ำหนัก เสาตาข่ายกีฬา เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตา
ข่ายตะกร้อ เสาตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอล กระดานแสดง 
ผลการแข่งขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ำ ยูโด ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตระกร้อ
วอลเล่ย์บอล เป็นต้น ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูก
ฟุตบอล ลูกแชร์บอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา) 

      

 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 45,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 45,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ 
      

 
    โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงาน 
ประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดและแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
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ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่88
ลำดับที่ 2   
(กองการศึกษา) 

    โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงาน 
ประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดและแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที ่88
ลำดับที่ 1   
(กองการศึกษา) 

      

 
    โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย 
ในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่14)
พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่88
ลำดับที่ 3   
(กองการศึกษา) 

    โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบวงสรวงเจ้า
พ่อล้านช้าง เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและ
จัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่89
ลำดับที่ 6   
(กองการศึกษา) 

      

 
    โครงการสืบชะตาต้นน้ำขุนน้ำบ่อทราย จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสืบชะตาต้นน้ำ
ขุนน้ำบ่อทราย เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
และจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่89
ลำดับที่ 5   
(กองการศึกษา)  
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    โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสืบสาน 
ประเพณีตานก๋วยสลาก เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งและจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่89
ลำดับที่ 4   
(กองการศึกษา) 

      

 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

 
    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าใช้ 
จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่56
ลำดับที่ 1  
(สำนักปลัดเทศบาล)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,883,572 บาท  
  งบบุคลากร รวม 2,146,260 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,146,260 บาท  
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,948,260 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ตามท่ี
ปรากฎในแผนอัตรากำลังสามปี จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้ จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
  (1) ผู้อำนวยการกองช่าง                  จำนวน 1 อัตรา 
  (2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   จำนวน 1 อัตรา 
  (3) หัวหน้าฝ่ายการโยธา                  จำนวน 1 อัตรา 
  (4) นายช่างไฟฟ้า                          จำนวน 1 อัตรา 
  (5) นายช่างโยธา                           จำนวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
(กองช่าง) 

      

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท  

      

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 
  (1) ผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท   
       จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท   
  (2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในอัตราเดือนละ 
       1,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท   
  (3) หัวหน้าฝ่ายการโยธา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   
       จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 และ
ที่แก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 
3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
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เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
(กองช่าง) 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน 1 อัตรา (คนงาน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558  
(กองช่าง) 

      

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน
1 อัตรา (คนงาน) จำนวน 1,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน
12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
(กองช่าง) 

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 4,737,312 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท  
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 40,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559  
(กองช่าง) 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 40,000 บาท  
      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ        
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ผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ กำหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559  
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0408.5/ว 371 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2560  
(กองช่าง) 

   ค่าใช้สอย รวม 4,012,312 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 2,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากรต่างๆ หรือค่าธรรม 
เนียมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองช่าง) 

      

 
    2. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 992,400 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
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10 กรกฎาคม 2563  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองช่าง) 

    3. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ จำนวน 65,755 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืน ๆ เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่า
เช่าบ้าน) ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองช่าง) 

      

 

   รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      
 

    1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึก 
อบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(กองช่าง) 

      

 

    
2. ค่าใช ้จ ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 20,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
สำหรับยานพาหนะ ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย  
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาลพนัก งานจ้างสังกัดกองช่างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(กองช่าง) 

      

 
    ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตท่ีดินสาธารณประโยชน์
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับ 
ที่หลวง เช่น ค่าจ้างคนงานรังวัด ค่าธรรมเนียมรังวัด ค่าหลักเขตท่ีดิน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553  
(กองช่าง) 

      

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 2,902,159 บาท  

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ 
หมายเหตุ 
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย 
 2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนิน 
การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย 
   (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบำรุง 
รักษาหรือซ่อมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
   (3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้ 
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มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 
27 เมษายน 2565  
(กองช่าง) 

   ค่าวัสดุ รวม 645,000 บาท  
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสำนักงาน  
ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่  
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือ
หน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช่ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง 
(ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จำลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์
ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ 
(Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร 
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข  
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำ
ดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวย
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ดอกไม ้ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองช่าง) 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 80,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวม 
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองช่าง) 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 250,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง ให้
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม 
เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร
ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก
เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร ์สี ปูนซีเมนต์
ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำ
บาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองช่าง) 

      

 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ 
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ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและ 
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็น 
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม
กลางรวม ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)  
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ  
หัวเทียนแบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองช่าง) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ  
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง
ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองช่าง) 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอม 
พิวเตอร์ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
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ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิด
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม 
แซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette 
,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวม 
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น Ram 
คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์(Hard 
Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น  
เราเตอร ์(Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองช่าง) 

   วัสดุสำรวจ จำนวน 10,000 บาท  

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสำรวจ ให้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย 
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ ้มค่า ดังนี้ 
บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสาย โทรศัพท์  ฯลฯ  
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองช่าง) 

   วัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท  

   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่น ให้แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม 
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ดังนี้  มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก็ส หัววาล์วเปิด – 
ปิดแก็ส ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองช่าง) 

   

 
 งานก่อสร้าง รวม 1,340,000 บาท  
  งบลงทุน รวม 1,340,000 บาท  
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,340,000 บาท  
   ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ        
    โครงการก่อสร้างโครงหลังคาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล 

บ้านถ้ำ 
จำนวน 40,500 บาท 

 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล 
บ้านถ้ำ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 2 จุด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่60  
ลำดับที่ 4  
(กองช่าง) 

    
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการ 
ศึกษาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

จำนวน 108,500 บาท 

 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกอง
การศึกษาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ศพด.อนามัยหลังใหม่ บริเวณโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 
24 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่60  
ลำดับที่ 5  
(กองช่าง) 

   

 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ        
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายอาคารพาณิชย์ (ทางหลวง) 

ถึง บ้านนางบาน มะลิวัลย์ หมู่ 8 
จำนวน 437,900 บาท 

 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่า   ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 หน้าที่ 4 ลำดับที ่3  
(กองช่าง) 

   

 

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านอุ้ยช่วย ถึง บ้านนายท้าย  
นางเพ็ญ หมู่ 2 

จำนวน 399,800 บาท 

 

    

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านอุ้ยช่วย ถึง บ้าน
นายท้าย นางเพ็ญ หมู่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร 
ยาว 127 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
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(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 หน้าที่ 4 ลำดับที ่2  
(กองช่าง) 

    
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายหน้าคริสตจักรถ้ำ
มงคล หมู่ 7 

จำนวน 186,200 บาท 
 

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายหน้า
คริสตจักรถ้ำมงคล หมู่ 7 ปริมาณงาน ท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อม 

บ่อพัก ยาว 85 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 หน้าที่ 3 ลำดับที ่1  
(กองช่าง) 

   

 
   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
    โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 157,100 บาท  

    

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนอนเวรยามและเปลี่ยนหลังคาอาคาร
สำนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
8 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที ่59  
ลำดับที่ 1  
(กองช่าง) 
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   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)        
    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการ 
ดำเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ ค่าก่อสร้าง 
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เกี่ยวกับการคำนวณเงินเพ่ิมและการอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิม (ค่า K)  
แก่ผู้รับจ้างของหน่วยงาน ในฐานะคู่สัญญาจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1837
ลงวันที่ 11 กันยายน 2560  
3. หนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2565  
(กองช่าง) 
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แผนงานการเกษตร  
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

งบรายจ่ายอื่น ๆ 
      

 
    โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์การปฏิบัติ  

รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล (สำนักปลัด) 
จำนวน 60,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์การปฏิบัติรูปแบบ โคก หนอง นา
โมเดล (สำนักปลัด) เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 61
ลำดับที่ 1   
(สำนักปลัดเทศบาล)  

      

 
 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 

จ่ายอื่น ๆ 
      

 
    โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อ ุปกรณ์  และค ่าใช ้จ ่ายอ ื ่น  ๆ  ท ี ่จำเป ็นและเก ี ่ยวข ้อง  ฯลฯ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั ่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่
5 กุมภาพันธ์ 2563  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 104
ลำดับที่ 1   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

    โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักปลัด) จำนวน 20,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการ 
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักปลัด) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 100
ลำดับที่ 1   
(สำนักปลัดเทศบาล) 

      

 

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (สำนักปลัด) 

จำนวน 5,000 บาท 

 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุ  
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สำนักปลัด) เช่น  
ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนา 
คุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นและ
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เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 106
ลำดับที่ 8   
(สำนักปลัดเทศบาล) 

    โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จำนวน 5,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าจัดทำป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ ที่จำเป็นและเกี ่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั ่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 104
ลำดับที่ 3   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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แผนงานการพาณิชย์  
 งานตลาดสด รวม 10,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ 
      

 
    โครงการตลาดสดน่าซื้อ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการตลาดสดน่าซื้อ
เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
และเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 63
ลำดับที่ 1   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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 งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 10,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท  
   รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ 
      

 
    โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล

บ้านถ้ำ 
จำนวน 10,000 บาท 

 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ศักย ภาพการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เช่น  
ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
และเก่ียวข้องฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562   
 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 63
ลำดับที่ 2   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

 
 



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

158,072

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 500,000

เงินสํารองจ่าย 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,080,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

110,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ระดับท้องถิ่น

120,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

183,915

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

158,072

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

50,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 500,000

เงินสํารองจ่าย 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,080,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

110,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ระดับท้องถิ่น

120,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

183,915
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบค่าบํารุง
สันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย

55,754

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา

30,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

725,760

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบค่าบํารุง
สันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย

55,754

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา

30,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

30,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

725,760

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

8,086,752 462,240 6,494,520 2,356,560 791,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

113,120 201,600 30,080

เงินประจําตําแหน่ง 258,000 18,000 78,000 78,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 631,920 248,160

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 432,000 2,038,440 165,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 48,000 113,000 5,000

เงินวิทยฐานะ 537,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

170,000 30,000 180,000

ค่าเบี้ยประชุม 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 374,000 60,000 151,200 96,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

145,000 5,000 60,000 20,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

1,948,260 20,140,212

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

344,800

เงินประจําตําแหน่ง 78,000 510,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 880,080

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 2,959,440

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 202,000

เงินวิทยฐานะ 537,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

380,000

ค่าเบี้ยประชุม 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

ค่าเช่าบ้าน 40,000 721,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

40,000 270,000

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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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. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000 5,000 2,000

1. ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ และค่าถ่าย
เอกสาร

10,000

2. ค่าโฆษณา และเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์

20,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

453,600 432,000 1,297,200

3. ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

1,870,000

3. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ อื่นๆ

222,000

4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000

5. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

72,000

6. ค่าเบี้ยประกันภัย 60,000

7. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการอื่นๆ

264,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 2,000 14,000

1. ค่าเย็บหนังสือ เข้า
ปกหนังสือ และค่าถ่าย
เอกสาร

10,000

2. ค่าโฆษณา และเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์

20,000

2. ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

992,400 3,175,200

3. ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

1,870,000

3. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ อื่นๆ

222,000

4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000

5. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

72,000

6. ค่าเบี้ยประกันภัย 60,000

7. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการอื่นๆ

264,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ
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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. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

140,000 30,000 35,000 20,000 20,000

2. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

45,000 30,000 40,000 20,000

2. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเทศบาล

10,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์

75,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับภาษี
อากรและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

20,000

โครงการฝึกอบรมเกี่ยว
กับประชาธิปไตยการ
เมืองการเลือกตั้ง

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

10,000 255,000

2. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 155,000

2. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเทศบาล

10,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์

75,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับภาษี
อากรและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

20,000

โครงการฝึกอบรมเกี่ยว
กับประชาธิปไตยการ
เมืองการเลือกตั้ง

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

โครงการฝึกอบรมเจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือก
ตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

5,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้งาน
ทะเบียนราษฎร

10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัด
ซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ และ
พนักงาน ลูกจ้าง ของ
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

30,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและ
ป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือก
ตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

5,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้งาน
ทะเบียนราษฎร

10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัด
ซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ และ
พนักงาน ลูกจ้าง ของ
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

30,000

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและ
ป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น

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

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กฎหมายเบื้องต้น
แก่ประชาชน

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ
.ข้อมูลข่าวสาร

5,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการจัดทําหรือปรับ
ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
(ต่อเนื่อง)

200,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กฎหมายเบื้องต้น
แก่ประชาชน

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ
.ข้อมูลข่าวสาร

5,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการจัดทําหรือปรับ
ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
(ต่อเนื่อง)

200,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

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

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐ
และนโยบายบัญชีภาค
รัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบริหารกิจการ
สภาเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสังกัด
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

150,000

โครงการออกหน่วยรับ
ชําระภาษีเคลื่อนที่ของ
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 515,000 80,000 200,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันระงับอัคคีภัย

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐ
และนโยบายบัญชีภาค
รัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบริหารกิจการ
สภาเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา

20,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสังกัด
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

150,000

โครงการออกหน่วยรับ
ชําระภาษีเคลื่อนที่ของ
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,902,159 3,697,159

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันระงับอัคคีภัย

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

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอุบัติภัยทางท้อง
ถนน

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
สถานศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานฝ่าย
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอุบัติภัยทางท้อง
ถนน

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
สถานศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานฝ่าย
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า

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. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

48,000

4. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการอื่นๆ

420,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่า
จัดการเรียนการสอนเงิน
รายหัวของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา)

175,100

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

25,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

141,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

48,000

4. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการอื่นๆ

420,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่า
จัดการเรียนการสอนเงิน
รายหัวของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา)

175,100

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

25,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

141,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทย ผ่านการเล่น)

100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสานสัมพันธ์วัน
แห่งความสําเร็จ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)

15,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา ครั้งที่ 6 
ประจําป 2566)

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทย ผ่านการเล่น)

100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสานสัมพันธ์วัน
แห่งความสําเร็จ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)

15,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา ครั้งที่ 6 
ประจําป 2566)

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนและค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)

116,390

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านถ้ํา ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน)

93,790
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนและค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)

116,390

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านถ้ํา ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน)

93,790
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)

432,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กถ้ํามงคล)

108,045

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กถ้ําอนามัย)

108,045

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดรัตนคูหาวนาราม)

87,465
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)

432,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กถ้ํามงคล)

108,045

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กถ้ําอนามัย)

108,045

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดรัตนคูหาวนาราม)

87,465
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสุวรรณคูหา)

123,480

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา)

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน)

100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน)

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา)

21,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสุวรรณคูหา)

123,480

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา)

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุดโรงเรียน)

100,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน)

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา)

21,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา)

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัด
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)

60,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา)

70,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับประเทศ)

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา)

50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัด
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)

60,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านถ้ํา)

70,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับประเทศ)

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาค 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาค 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านถ้ํา)

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายอิน
เทอร์เน็ตโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา)

16,800

โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา

30,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  08:35:00 หน้า : 31/62



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาค 
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา)

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายสําหรับ
โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาค 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านถ้ํา)

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายอิน
เทอร์เน็ตโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา)

16,800

โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา

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

โครงการอบรมสัมมนา
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎ
กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

33,000

โครงการอบรมสัมมนา
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎ
กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

11,000

3. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการอื่นๆ

272,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกฎ
กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

33,000

โครงการอบรมสัมมนา
การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎ
กระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

11,000

3. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการอื่นๆ

65,753 338,553
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา (สํานักปลัด)

30,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

40,000

โครงการร่วมทํา ร่วมคิด 
พิชิตยุงร้าย

50,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  08:35:01 หน้า : 35/62



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช

20,000

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ของเทศบาลตําบลบ้าน
ถ้ํา (สํานักปลัด)

30,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

40,000

โครงการร่วมทํา ร่วมคิด 
พิชิตยุงร้าย

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

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนําในการ
ควบคุมป้องกันโรค
ติดต่อในชุมชน

10,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

20,000

โครงการการช่วยเหลือ
ประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและ
สวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากจน 
ครอบครัว ผู้มีรายได้
น้อย ผู้ยากไร้ ผู้มีสติไม่
สมประกอบ ฯลฯ

30,000

ค่าจ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยการฝังกลบ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนนําในการ
ควบคุมป้องกันโรค
ติดต่อในชุมชน

10,000

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

20,000

โครงการการช่วยเหลือ
ประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและ
สวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้ด้อย
โอกาสและผู้ยากจน 
ครอบครัว ผู้มีรายได้
น้อย ผู้ยากไร้ ผู้มีสติไม่
สมประกอบ ฯลฯ

30,000

ค่าจ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยการฝังกลบ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

50,000

โครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

20,000

โครงการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมบทบาทสตรีงาน
เทศกาลดอกคําใต้งาม

20,000

โครงการจัดหาจุด
จําหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

50,000

โครงการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

20,000

โครงการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมบทบาทสตรีงาน
เทศกาลดอกคําใต้งาม

20,000

โครงการจัดหาจุด
จําหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ก่อนวัยอันควร

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

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

โครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็ก (วัยใสใส่ใจทําดี : 
Teen To Be Good)

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชน

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้นํา
ชุมชนตําบลบ้านถ้ําตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
บ้านถ้ํา

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการรวมกลุ่มและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ด้านอาชีพต่างๆในพื้นที่

20,000

โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านถ้ํา
ป้องกันยาเสพติด

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็ก (วัยใสใส่ใจทําดี : 
Teen To Be Good)

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชน

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้นํา
ชุมชนตําบลบ้านถ้ําตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
บ้านถ้ํา

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการรวมกลุ่มและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ด้านอาชีพต่างๆในพื้นที่

20,000

โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านถ้ํา
ป้องกันยาเสพติด

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

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน เยาวชน
ตําบลบ้านถ้ําต้านยาเสพ
ติดประจําป

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

โครงการบวงสรวงเจ้า
พ่อล้านช้าง

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชนตําบล
บ้านถ้ํา

โครงการสืบชะตาต้นน้ํา
ขุนน้ําบ่อทราย

โครงการสืบสานประ
เพณีตานก๋วยสลาก
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน เยาวชน
ตําบลบ้านถ้ําต้านยาเสพ
ติดประจําป

70,000 70,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

5,000 5,000

โครงการบวงสรวงเจ้า
พ่อล้านช้าง

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชนตําบล
บ้านถ้ํา

10,000 10,000

โครงการสืบชะตาต้นน้ํา
ขุนน้ําบ่อทราย

5,000 5,000

โครงการสืบสานประ
เพณีตานก๋วยสลาก

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

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงประยุกต์การปฏิบัติ 
รูปแบบ โคก หนอง นา 
โมเดล (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สํานัก
ปลัด)

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

20,000 20,000

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

20,000 20,000

โครงการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงประยุกต์การปฏิบัติ 
รูปแบบ โคก หนอง นา 
โมเดล (สํานักปลัด)

60,000 60,000

โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สํานัก
ปลัด)

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (สํานักปลัด)

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

โครงการอบรมให้ความ
รู้การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

โครงการตลาดสดน่าซื้อ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 210,000 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 10,000 975,580 30,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 30,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 30,000 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 600,000 10,000 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 50,000 40,000

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 40,000 20,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 40,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

5,000 5,000

โครงการตลาดสดน่าซื้อ 10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 280,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,055,580

วัสดุก่อสร้าง 250,000 350,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 1,110,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 150,000

วัสดุสํารวจ 10,000 20,000

วัสดุอื่น 5,000 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 900,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 60,000 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

408,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานพนักพิงสูง 
ขาเหล็ก

19,000

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บาน
เลื่อนกระจก

28,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

44,000

เครื่องพิมพ์สมุด
ทะเบียนบ้าน

50,200

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

18,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุกีฬา 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 900,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 80,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

448,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานพนักพิงสูง 
ขาเหล็ก

19,000

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บาน
เลื่อนกระจก

28,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

44,000

เครื่องพิมพ์สมุด
ทะเบียนบ้าน

50,200

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

18,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 
1

27,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ถังอัดอากาศ 60,000

เก้าอี้สํานักงาน ขาเหล็ก
ตัว C

2,800

เก้าอี้สํานักงาน พนักพิง
สูง

4,500

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

16,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่ 
1

27,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ถังอัดอากาศ 60,000

เก้าอี้สํานักงาน ขาเหล็ก
ตัว C

2,800

เก้าอี้สํานักงาน พนักพิง
สูง

4,500

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

16,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา

40,500 40,500
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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

โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดกองการ
ศึกษาเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
อาคารพาณิชย์ (ทาง
หลวง) ถึง บ้านนางบาน 
มะลิวัลย์ หมู่ 8

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.สาย
บ้านอุ้ยช่วยถึงบ้านนาย
ท้าย นางเพ็ญ หมู่ 2

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายหน้า
คริสตจักรถ้ํามงคล หมู่ 
7

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดกองการ
ศึกษาเทศบาลตําบล
บ้านถ้ํา

108,500 108,500

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. สาย
อาคารพาณิชย์ (ทาง
หลวง) ถึง บ้านนางบาน 
มะลิวัลย์ หมู่ 8

437,900 437,900

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.สาย
บ้านอุ้ยช่วยถึงบ้านนาย
ท้าย นางเพ็ญ หมู่ 2

399,800 399,800

โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก สายหน้า
คริสตจักรถ้ํามงคล หมู่ 
7

186,200 186,200

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

157,100 157,100
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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

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนศรีชุม 
ตามโครงการสนับสนุน
งบประมาณศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 
2566

16,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชานุเคราะห์

877,800

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านถ้ําประชา
บํารุง

315,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนศรีชุม 
ตามโครงการสนับสนุน
งบประมาณศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 
2566

16,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชานุเคราะห์

877,800

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านถ้ําประชา
บํารุง

315,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปน
วิทยาคม ตามโครงการ
การบริหารจัดการขยะ 
โรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม

10,000

อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปน
วิทยาคม ตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปน
วิทยาคม ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียน 
(สอนเสริมช่วงปดภาค
เรียน)

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชานุเคราะห์ ตาม
โครงการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชานุเคราะห์ ตาม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปน
วิทยาคม ตามโครงการ
การบริหารจัดการขยะ 
โรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม

10,000

อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปน
วิทยาคม ตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนถ้ําปน
วิทยาคม ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียน 
(สอนเสริมช่วงปดภาค
เรียน)

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชานุเคราะห์ ตาม
โครงการพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชานุเคราะห์ ตาม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชาบํารุง ตาม
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
สาร

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชาบํารุง ตาม
โครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน O-
NET,NT

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (อุด
หนุนคณะกรรมการหมู่
บ้าน จํานวน 12 หมู่
บ้าน)

240,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพะเยา 
ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชาบํารุง ตาม
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
สาร

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา
ประชาบํารุง ตาม
โครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน O-
NET,NT

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (อุด
หนุนคณะกรรมการหมู่
บ้าน จํานวน 12 หมู่
บ้าน)

240,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพะเยา 
ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลบ้านถ้ํา

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการผลิตผลไม้และ
ผักปลอดภัยและลดต้น
ทุนการผลิต (อุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก 
ผลไม้ ปลอดภัยบ้านถ้ํา)

20,000

โครงการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและลด
ต้นทุนการผลิต (อุด
หนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี
ชุมชนตําบลบ้านถ้ํา)

20,000

โครงการผลิตหัตถกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อุด
หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลิตหัตถกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

รวม 27,575,741 20,053,912 1,788,400 15,307,855 5,583,640 1,031,880 350,000 295,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการผลิตผลไม้และ
ผักปลอดภัยและลดต้น
ทุนการผลิต (อุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก 
ผลไม้ ปลอดภัยบ้านถ้ํา)

20,000

โครงการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและลด
ต้นทุนการผลิต (อุด
หนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี
ชุมชนตําบลบ้านถ้ํา)

20,000

โครงการผลิตหัตถกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อุด
หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผู้ผลิตหัตถกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20,000

รวม 160,000 8,223,572 110,000 20,000 80,500,000
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา



คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (ประปา)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
หมวดรายได

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 0 0 1,510,000 1,640,000

เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา 0 0 150,000 0

คาจําหนายสินคา 0 0 0 150,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 30,000 30,000

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป 0 0 50,000 50,000

รายไดอื่น ๆ 0 0 0 30,000

รวมรายรับ 0 0 1,740,000 1,900,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
งบกลาง 0 0 6,000 6,000

งบบุคลากร 0 0 120,000 431,420

งบดําเนินงาน 0 0 1,602,200 1,439,580

งบลงทุน 0 0 11,800 23,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 1,740,000 1,900,000



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,900,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 1,900,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,640,000 บาท

คาจําหนายสินคา จํานวน 150,000 บาท

ดอกเบี้ย รวม 30,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 30,000 บาท

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 50,000 บาท

รายไดอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตําบลบานถ้ํา

อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  15:12:00 หนา : 1/1
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา 
                      

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,900,000 บาท แยกเป็น 
งบกลาง                                                                                   เป็นเงิน              6,000   บาท 
 งบกลาง รวม 6,000 บาท 
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 6,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างเพ่ือส่ง
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยคำนวณจากค่าจ้างตาม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบเฉพาะกิจการประปา) โดยคำนวณได ้ดังนี้ 
  ค่าจ้างพนักงานจ้าง = 120,000 บาท 
  (อัตราร้อยละห้า) =       6,000 บาท 
  รวมเงินส่งสมทบ  =      6,000 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2563 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2565 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557  
4) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557    
(กองกิจการประปา) 

   

งบบุคลากร                                                                               เป็นเงิน           431,420   บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 431,420 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จำนวน 291,420 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด
กิจการประปา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี
จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา) โดยคำนวณ 
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ 
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สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน กจ. , กทจ. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
4) หนังสือสำนักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  
ที่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561     
(กองกิจการประปา) 

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นสังกัดกิจการประปา ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ได้ตามระเบียบฯ
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 
20,000 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ กจ. , กท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบ 
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน  2547  
4) หนังสือสำนักงาน กจ. , กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/
ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2548    
(กองกิจการประปา) 

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างของกิจการประปา จำนวน 1 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป) โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ 
สั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558    
(กองกิจการประปา) 

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง
ของกิจการประปา จำนวน 1 อัตรา  (พนักงานจ้างทั่วไป)  โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2558    
(กองกิจการประปา) 

   

งบดำเนินงาน                                                                              เป็นเงิน        1,439,580  บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับ
คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือใน
วันหยุดราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
(กองกิจการประปา) 

   

 ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 720,000 บาท 

    

1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 700,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง ฯลฯ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565    
(กองกิจการประปา) 
2. ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ตั้งไว้  20,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขต
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำเพ่ือให้การใช้น้ำประปาสำหรับการ
อุปโภคบริโภคภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่14 ) พ.ศ. 2562 
(กองกิจการประปา) 

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจาก
การใช้งานปกติ 
หมายเหตุ 
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติกรณีท่ีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เอง ให้
ปฏิบัติดังนี้  
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย  
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
บำรุง รักษา หรือซ่อมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ  
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565    
(กองกิจการประปา) 

 ค่าวัสดุ รวม 489,580 บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 27,580 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
สำนักงาน ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้
งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบ้รรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์
แผงปิด ประกาศแผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงานหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ ที่ใช่ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม 
(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง 
กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์
ขนาดใหญ ่ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ 
(Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส
น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมันไขขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการ
ประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวย ดอกไม้
ฯลฯ      
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองกิจการประปา) 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
งานบ้านงานครัว ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม
กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติก
น้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีด น้ำอ่างล้างจาน ถังน้ำ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ 
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง  ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะน้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
(กองกิจการประปา) 

   

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างให้
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
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เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง  สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า
หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี
ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียว
สังเคราะห์ 
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ท่อน้ำและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
(กองกิจการประปา) 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น
3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้ว
เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลัตซ์ ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ 
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ำมัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์  เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น
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ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียนแบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถัง
น้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยานตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564     
(กองกิจการประปา) 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น
1 ประเภท ดังนี้  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ 
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมัน
จารบี น้ำมันเครื่องถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
(กองกิจการประปา) 

   

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 15,000 บาท 

    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
เครื่องแต่งกาย ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
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คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้
งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้ เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ำ
(ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสำหรับงานกวาดถนน/ล้าง
ท่อใส่สารเคมี ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ วุฒิบัตร อปพร. 
บัตรประจำตัว อปพร. เข็มขัด อปพร. ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    
(กองกิจการประปา) 

  วัสดุอื่น จำนวน 167,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น โดยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่น ให้แบ่ง
การพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้
งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  มิเตอร์น้ำ มิเตอร์
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก็ส หัววาล์วเปิด – ปิด
แก็ส ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564       
(กองกิจการประปา)  

   

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 
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  ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าชำระหนี้กระแสไฟฟ้า ที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
รับผิดชอบและกระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ กฟฝ. เรียกเก็บ ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19  ตุลาคม  2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2565    
(กองกิจการประปา) 

   

งบลงทุน                                                                                    เป็นเงิน           23,000   บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 23,000 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 23,000 บาท 

    

1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว  
ตั้งไว้  23,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer
แบบแคร่ยาว จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท  เป็นเงิน
23,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  
1) มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์  
2) มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column) 
3) มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษร 
ต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที 
4) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 360 x 360 dpi 
5) มีหน่วยความจำ แบบ input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- เนื่องจากมิได้เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับให้บริการสาธารณะจึงไม่
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเป็นการ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
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ที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562     
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ 
สั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565   
(กองกิจการประปา) 
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